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Smūgis Lietuvos 
humanitarinei šalpai 
Kad nesupyktų naujieji partneriai 

Washingtonas , 1990 spalio 
19. (LIC) - Šią savaitę JAV 
Senato ir Atstovų rūmų narių 
grupė , sus i r inkus i d e r i n t i 
gynybos įstatymo projektą, 
smarkiai susilpnino pataisą, 
kur i numatė Lietuvai skirti 10 
milijonų dohrių vertės humani
tarinę šalpą. 

JAV Senatas rugpjūčio 4 d. 
priėmė įstatymą ryšium su JAV 
gynybos programa („Defense 
Authorization Bill"). Prie to 
įstatymo buvo prijungta ir sena
torių VVilliam Armstrong bei 
Daniel Pat r ick Moyn ihan 
pataisa, nurodanti, kad 10 
milijonų dolerių turėtų būti 
nukreipta Lietuvos humani
tarinei šalpai. 

JAV Atstovų rūmai irgi pri
ėmė įstatymą ryšium su JAV 
gynybos programa. Kaip įpras
ta, buvo skirtumų tarp Atstovų 
rūmų ir Senato priimtų įstaty
mo projektų, kuriuos reikėjo de
rinti. Vienas iš tų skirtumų 
kaip t ik ir buvo humanitarinė 
šalpa Lietuvai. Nors Senato 
priimtam įstatymo tekste toji 
šalpa buvo įrašyta. Atstovų 
rūmų projekte apie tai nebuvo 
nė žodžio, nes Atstovų rūmai li
gi tol iš viso šalpos Lietuvai 
klausimo net nebuvo svarstę. 

Kas tie a t s tovai? 
Užtat Senatas ir Atstovų 

rūmai paskyrė savo atstovus, 
kad jie susėstų prie bendro stalo 
ir vadinamam konferencijos 
komitete („conference commit-
tee") suderintų tuos du įsta
tymus taip, kad liktų vienas 
bendras, abipusiai priimtinas, 
įstatymas. Svarstant humani
tarinės šalpos Lietuvai pataisos 
klausimą, konferencijos na
riams buvo siūlomi t rys varian
tai: 1) priimti Armstrong-Moy-
nihano pataisą be jokių pakei
timų; 21 ją keisti; arba 3) 
visiškai ją išbraukti. Lietuvai 
pirmasis pasirinkimas optima
lus, o paskutinysis-blogiausias. 
Konferencijos komiteto nariai 
atsisakė pirmojo ir trečiojo va
rianto, pasirinko antrą kelią. 

Pakeista pataisa žymiai silp
nesnė, negu Armstrong-Moy-
nihano projekte. Pas taras is 
JAV vykdomajai valdžiai davė 
labai konkrečius ir specifinius 
įgaliojimus, kaip. per ką ir kam 
humanitarinė šalpa Lietuvai 
bus skiriama. Senatorių projek
tas buvo taip suredaguotas, kad 
būtų aišku, jog Kongresas reiš
kia savo valią ir teikia tam 
tikrus įpareigojimus. Konferen
cijos komiteto priimtam pro
jekte reiškiama nebe Kongreso 
valia, o tik jos nuomonė, ir dar 
labiau apibendrintoje formoje 
negu Armstrong-Moynihano 
projekte. Pavyzdžiui , Arm
strong-Moynihano pataisoje sa
koma, kad . . įgal iojama 
prezidentui skirti 10 milijonų 
doler ių" su t e ik t i pašalpą 
Lietuvai , o konferencijos 
komiteto įstatyme teigiama tik, 
kad . .Prez identas t u r ė t ų 
suteikti tinkamą'" šalpą nemi
nint jokios pinigų sumos. 

Nė žodžio apie Sovietų 
b lokadą 

Konferencijos komiteto pro
jekte nebėra nė vieno žodžio 
apie Sovietų Sąjungos ekono
minę blokadą prieš Lietuvą, 
kurios pasekmės sudarė Arm
strong-Moynihano projekto ašį. 
buvojo ..raison d'ėtre". Konfe

rencijos projektas skiriasi ir tuo, 
kad pirmą kartą minima ir 
humanitarinė šalpa „Latvijai ir 
Estijai bei ki toms Sovietų 
Sąjungos vargstančioms respub
likoms". Šią žinią ruošiant 
spaudai buvo daromi žygiai 
Kongrese išbraukti žodžius ,,bei 
k i toms Sovietų Sąjungos 
vargstančioms respublikoms", 
kaip prieštaraujančius JAV 
nepripažinimo politikai. Kon
greso narių pavaduotojai LIC 
reiškė įsitikinimą, kad t ie 
žodžiai būsiantys išbraukti. 

Kodėl humanitarinės šalpos 
Lietuvai projektas buvo tiek su
silpnintas? Kongresmenų bei 
senator ių pavaduotoja i su 
kuriais LIC kalbėjo,teigė, kad 
šalpos projektas tapo JAV 
Kongreso vidinės politikos 
auka. Logiška ir įprasta, kad 
šalpos užsienio šalims klausi
mai būtų Senato ir Atstovų 
rūmų Užsienio reikalų komi
tetų kompetencijoje ir kad per 
juos eitų siūlymai Lietuvai skir
ti šalpą. Dėl įvairių priežasčių, 
taip neįvyko su Lietuvos šalpos 
projektu ir jis buvo prijungtas 
prie nieko bendro neturinčio 
kar inės gynybos įs ta tymo. 
Užtat, kai kurie konferencijos 
komiteto nariai, priklausą ir 
Atstovų rūmų Užsienio reikalų 
komitetui, nepalankiai žiūrėjo į 
Lietuvos šalpos pataisą jau vien 
dėl to, kad pataisa nebuvo iš 
anksto aprobuota pastarojo 
komiteto. 

Ant ra , pasak Kongrese 
dirbančių šaltinių, kai kurie 
konferencijos komiteto nariai 
nematė reikalo Lietuvą išskir
ti iš kitų, kaip įstatymo projekte 
teigiama, ..Sovietų Sąjungos 
vargstančių respublikų". Be 
kita ko, buvo baiminamasi, kad 
sovietai supyks dėl tokios tvir
tos Armstrong-Moynihan patai
soje siūlomos JAV paramos 
Lietuvai. Kad sovietai neįžiū
rėtų kokią nors ,,provokaciją", 
nuspręsta humanitarinės šalpos 
projektą susilpninti. 

Kas yra taikos herojai 
Prašo nesiųsti pagalbos Gorbačiovui 

Antrasis tarpregioninis pasitarimas Taline. Dah avo Armėnijos, Gudijos, Estijos, Kirgizi
jos, Latvijos, Lietuvos, Moldavijos. Rusijos, Tadžikija respublikų vvriausybių vadai ir atstovai, 
o taip pat ir Leningrado miesto tarybos deputatai. Sô  -tų Sąjungos vyriausybė mėgina trukdyti 
tokius pasitarimus. Buvo aptariami tiesioginių ekon> n:nių ryšių, dvišalio ir daugiašalio bend
radarbiavimo klausimai. 

Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos antrasis 

konsultacinis pasitarimas 

Nuomonių skirtumas 
karo atveju 

Was-*-ngtonas. — Valstybės 
sekretorius James Baker III, 
kalbėdamas Senato Užsienio 
reikalų komitete, pasakė, jog 
nėra reikalo prezidentui at
siklausti, jei būtų skelbiama 
karo deklaracija arba kad būtų 
formalus Kongreso sutikimas, 
jei bus puolamas Irakas. Pagal 
Konstituciją, prezidentas yra 
vy r i aus i a s k a r i n i ų pajėgų 
vadas, bet tik JAV Kongresas 
gali ske lb t i karą. Bet 
paskutinių jvykių praktikoje 
k raš tų prezidentai nebeat-
siklausia parlamentų, pasiųs
dami kariuomenes į kitas teri
torijas. Senato Užsienio komite
to pirmininkas Claiborne Pell 
pasakė jam. kad prezidentas tu
ri gauti jų pritarimą. Sekreto
rius Bakeris bet gi sako, kad ga
li nebūti laiko, nes kol Kongre
sas susirinks ir kol išsišnekės, 
jau gali būti per vėlu. 

— Britanijos Užsienio reikalų 
m i n i s t e n s Douglas Hurd 
pasakė, jog Amerikos vadovau
jami kariniai sąjungininkai 
Persų įlankoje turi per kelias 
savaites priversti pasitraukti 
Iraką iš Kuwaito arba pradėti 
karą. 

Vilnius. 1990 spaao 22. (LIC) 
— Šeštadieni Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos delegacijos susitiko ir 
vedė antrąjį konsultacini pasi
tarimą daugiau kaip penkias 
valandas. Manoma, kad forma
lios derybos galės prasidėti dar 
prieš gruodžio mėnesį. 

Pasitarime dalyvavo abiejų 
delegacijų vadovai — aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis ir ministens 
pirmininkas Nikalojus Ryžko
vas. Nuotaika buvusi optimis
tiška. Bendroji darbo grupė, 
kuri buvo sudaryta pirmojo kon-
sultacinio pasitarimo metu 
spalio 2 d., atliko daug darbų 
derybų pasiruošimui. Susitarta, 
kokie klausimai bus diskutuo
jami . Daugelis procedūrinių 
klausimų buvo aptarta. Buvo 
patvirtintas būsimųjų derybų 

Amerikos 
neutralumas 

Armėnijai 
W a s h i n g t o n a s . — Elta 

praneša, jog JAV pareiškė, kad 
Armėnijos padėtį ateityje turės 
nuspręsti Armėnijos respubli
kos ir Sovietų Sąjungos tautos 
ir vyriausybės! Paklaustas apie 
Armėnijos suverenumo dekla
raciją Valstybės departamento 
atstovas Mark Dillen paaiškino, 
kad JAV ,.nepasisako už ar 
prieš bet kokią specifinę išeitį". 
J i s priminė, kad 1933 metais 
užmegzdamos diplomatinius san
tykius su Sovietų Sąjunga JAV 
pripažino tada egzistuojančias 
SSRS sienas. „Armėnija buvo 
tarp tų sienų", kalbėjo jis. „Nuo 
to laiko mes pripažinom Armė
niją kaip SSRS dalį". 

Ši laikysena prieštarauja 
tarptautinei teisei JAV tarp
tautiniams įsipareigojimams — 
Jungtinių tautų chartai, Visuo
tinei žmogaus teisių deklaraci
jai, Helsinkio deklaracijai, ir kt. 
Pagal šiuos dokumentus, teisė 
laisvai apsispręsti suteikiama 
išimtinai tautoms, o ne tautoms 
ir jas okupavusioms valstybėms. 
1933 m. JAV padarytas totali
tarines imperijos pripažinimas 
nesuteikia Maskvai veto teisės 
,.padovanoti" ar „nepadovanoti" 
Armėnijai tikro suverenumo. 

Nors JAV ir nepripažino Lie
tuvos Sovietų Sąjungos dalimi, 
JAV laikysena Armėnijos at
žvilgiu primena ir Washingtono 
„neutralumo" pareiškimus Vil
niaus-Maskvos- konflikte: 

planas, kaip pranešama Lietu
vos Parlamento informacijos 
biuro pranešime. 

P ro toko lo pasirašy mas 
Lietuvos reikalav mas yra, 

kad formalios derybos gali 
prasidėti tik tada, kai abi pusės 
pasirašys protokolą, kuriame 
sutinkama, jog derybos yra tarp 
dviejų lygių valstybv;, bet ne 
ta rp Kremliaus ir Sf / ietu res
publikos. Žinant. <ad Sovietai 
pasiūlė formalias derybas ir kad 
Lietuvos delegaca reikalauja 
protokolo pasiraš} mo prieš pra
dedant derybas, tai abi delega
cijos nutarė, kad h ndra darbo 
grupė toliau išstudijuotų tą 
klausimą ir savo pasiūlymus 
įteiktų po 10 dier.ų Bendra nuo
monė buvo. kad darybos turėtų 
prasidėti ne vėliau kaip lapkri
čio mėnesį. 

Šeštadienio pasitarimuose bu
vo diskutuoti ..įtampos šalti 
niai" tarp Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos, pavyzdžiui, rudens 
šaukimai tarnau' vyrams iš 
Lietuvos teritonjo- Sovietu ka
riuomenėje ir ;vai:ių taut inių 
grupių, gyvenant;4 Lietuvoje, 
nuomonės, užsien: piliečių at
vykimo klausimas į Lietuvą ir 
muitų tarnyba 

Kova su 
. spekuliacija 

Vilnius. — Čia V daus reikalų 
ministerijoje įvyko pasitarimas, 
kuriame aptarta kaip kovoti su 
grobimais, speku' cija, apgavi
mais prekyboje " kitais ūki 
niais nusikaltim =?. Daug dis
kusijų buvo dėl p kių supirki
mo ir jų išvežimo • -'• Lietuvos ri
bų, nes dažnai ažeidžiamos 
nustatytos tais> - lės. Vidaus 
reikalų minister. s pareigūnų 
yra sunki teisu • padėtis bei 
sunkios policijo sąlygos, ka i 
šarvuočiai sukir, įsi aplinkui. 
Pasitarime dah v o min. pirm. 
pavaduotojas Ror aidas Ozolas, 
Lietuvos proku- as Ar tūras 
Paulauskas, kui atsakinėjo į 
Vidaus minister s pareigūnu 
klausimus. 

— Afganis t 
kovotojai puolė 
Kabulą, norėdarr 
komunistų, bet 
kariai atsišaudė 
vietiškomis rak' 
nistai skelbia, 
partizanų, bet n» 
komunistų 

i o l a i s v ė s 
avo sostinę 
šlaisivinti iš 
vyriausybės 
tilerija ir so-
mis. Komu 
d žuvo 170 
KO kiek žuvo 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— V e n g r i j o s suk i l imas 
prasidėjo 1956 m. spalio 23 d., 
kur is buvo Sovietų t a n k ų 
sutriuškintas. Taip pat baigėsi 
ir Lietuvos partizanų ginkluo
tas pasipriešinimas, prr»sidėjęs 
1944 metais. Po to tauta vedė 

tylią rezistenciją. 
— Lie tuvos Aukščiausiosios 

Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis lankosi Vengrijoje, 
kur minima sukilimo prieš 
Sovietus s u k a k t i s . J i s ten 
a t i d e n g ė p a s t a t y t ą k ryž ių 
žuvusiems už Lietuvos laisvę, 
dalyvaujant ir Vengrijos prezi
dentui. 

— Čekos lovak i jos preziden
tas V. Havelis pasiūlė per šešis 
mėnesius likviduoti Varšuvos 
paktą, nes jis nebetinka šių 
dienų paskirčiai ir prarado savo 
tikslą. 

— Amer ikos naikintuvas po 
dviejų įspėjamųjų šūvių šovė į 
Irako laivą, kuris neklausė 
blokadinio įsakymo sustoti ir 
norėjo praplaukt i pro karo 
laivus. 

— Japon i jo je ir Amerikoje 
sekmadienį buvo demonstruo
jama prieš siuntimą kareivių į 
Persų įlankos regioną. 

— Saudi Arabijoje šiuo metu 
tur ima jau 300,000 kareivių, 
įskaitant ir ki tas Persų įlankos 
dalis . Apskaičiuojama, kad 
Irakas turi maždaug 460,000 
kariuomenės. 

— Je ruza l ė j e palestinietis 
Omar Abu Sirhan subadė tris 
izraelitus. Po to Izraelio žmonės 
pradėjo šaukt i „Mirtis ara
bams" ir pulti juos, bet 2,000 
policininkų sulaikė nuo dides
nių riaušių. 

— Ber lyne pranešama, jog 
maždaug 700 Raudonosios armi
jos karių pabėgo ir slapstosi 
ry t inė je Vokieti jos dalyje, 
daugiausia Weimaro apylinkė
se. Vidaus reikalų ministerija 
pranešė, kad jau iš jų 53 
kareiviai pasiprašė politinio 
pabėgėlio teisių. 

— New Yorko miesto meras 
įsakė sumažinti atlyginimus 5% 
t i ems miesto tarnautojams, 
kurie uždirba 70,000 dol. per 
metus. įskaitant taip pat ir savo 
atlyginimą, kuris yra 130,000 
dol. 

— F i l i p i n u o s e majoras 
Abraham Purugganan pasakė 
žurnal is tams, jog kai kurie 
kariškiai sudaro sąjungą su 
komunistų partizanais, kad kar
tu galėtų pašalinti dabartinę Fi
lipinų vyriausybę. Ta sąjunga 
pavadinta „Demokratinis Fron
tą* už filipiniškuną" 

New Yorkas . Iš tikrųjų, tai 
metai, kai Nobelio taikos premi 
ja turėjo būti pagerbtas Sovietų 
Sąjungos taikos herojus, bet 
Nobelio komitetas paskyrė ją ne 
t am rusui, rašo A. Rosenthal 
„New York Times" spalio 16 
laidoje. 

Jis sudarė sąrašą, kuriems So
vietų piliečiams ji turėjo būti 
paskirta. Tai Ruslan Kentenči-
j e v a s , Bogdan K l i m č a k a s , 
Leonidas Lubmanas, Aleksan
dras Goldovičius, Michailas 
Kazačkovas, Arsenas Lolašvilis, 
Valerijus Smirnovas, Vladimi
ras Aniščenko. Kiekvienas jų 
praleido daug metų Sovietų 
komunistinės sistemos griež
tame kalėjime, kai Gorbačiovas 
kilo karjeros laiptais ir pasidarė 
beveik visagaliu. Bet įvyko tai, 
jog velniškos sistemos nei jis 
pats nei jo Politbiuras negalėjo 
išgelbėti ir net nei su kariuo
mene, KGB ir net nei su savo 
policija. Ir ne su tais įstatymais, 
kurie siuntė žmones į kalėjimus, 
kurie čia buvo paminėti, bet ir 
su milijonais, kurie buvo pasiųs
t i į gulagus. 

Tikrieji heroja i 
Tačiau Gorbačiovas atvėrė 

langą šviežiam orui, kur i s 
keičia istoriją. Be t vietoje 
padve lk imo , j is n i ekada 
nesitikėjo tokio nusiaubimo, 
kuris drebintų visą komunistų 
s t r u k t ū r ą namuoe ir ry tų 
Europos pavergtose tautose, kai 
viskas sukrito ties juo pačiu. 
Gorbačiovas yra t ikrai svarbus 
asmuo Sovietų istorijoje, bet jis 
labiau gerbiamas užsienyje 
negu savo krašte alkanųjų 
tarpe. Tikrieji taikos herojai yra 
tie, kurių buvo pilni kalėjimai, 
kurie kovojo prieš tą sistemą. 
kurią Gorbačiovas dar vis bando 
išlaikyti. 

1975 m. žinomas Sovietų disi
d e n t a s Sacharovas laimėjo 
Nobelio Taikos premiją. Laisvės 
kova Sovietų Sąjungoje nebaig
ta. Šie metai turėjo būti pui
kiausi metai Nobelio komitetui 
pripažinti ją tiems milijonams, 
kurie paaukojo savo gyvenimą 
ir gyvybę, ir kurių vardai teži-

Gema Lukoievičiūte, Panevėžio 
miesto mere, Lietuvos vienintele mo
teris tokiose pareigose 

— Varšuvoje pirmą kartą per 
63 metų istoriją nebuvo šiemet 
paskirta pirmoji Šopeno piano 
konkur so premija, nes 21 
asmens žiuri komisija nerado ne 
vieno iš 140 dalyvavusių tame 
pasauliniame pianistų konkur 
se verto tos premijos Septyni 
finalistai buvo techniškai labai 
puikūs, taf tas to dar pirmajai 
premijai nėra gana. Antroji 
premija buvo paskirta amerikie 
čiui 27 metų Kevin Kenner. o 
kitos premijos dviem japonams, 
dviem iš Sovietų Sąjungos, ir po 
vieną iš Italijos ir Prancūzijos 

nomi jų šeimoms ir jų kankinto
jams. Užsieniui atrodo, kad pas 
Gorbačiovą įvyko tie pasikeiti
mai. Bet ar ne gulago kaliniai 
padėjo Gorbačiovui iškilti, paro
dydami Sovietų Sąjungai ir vi
sam pasauliui tiesą apie komu 
nizmą, rašo minėtas kolumnis-
tas. 

Kai Permėje „ n ė r a " kal inių 
Rosenthal rašo kaip 1988 m., 

kai jis buvo Rusijoje Permės 
mieste, viešbutyje, ir matė 
Gorbačiovą kalbant per televi
ziją iš Jungt inių Tautų, kuris 
tada pasakė, kad nebėra poli
tinių kalinių Sovietų Sąjungoje. 
Bet kitą rytą jis aplankė Permės 
35 stovyklą, kurioje buvo tie 
aukščiau išminėti žmonės kar
tu su kitais kaliniais. Bet dabar, 
kai senieji ka l in ia i beveik 
išleisti, tai nauji kaliniai užėmė 
jų vietas iš tų respublikų, kurios 
nori būti laisvos nuo Sovietų Są
jungos.. . Kai kur i e buvę 
kaliniai, dabar kaip delegatai, 
kovoja prieš Gorbačiovą, ypač tų 
respublikų, kurios nori būti 
nepriklausomos. Bet anas Mi
chailas Kazačkovas ir šiandien 
tebėra kalėjime. Šis žurnalistas 
mano. jog KGB agentui nepati
ko, kai Kazačkovas bandė su juo 
kalbėtis per langelį, kai jis ir 
kiti kaliniai jo lankymosi metu 
buvo uždaryti. Bet jie už tai dar 
kalėjime. Gorbačiovas nusipel
no nuopelno už norą panaikin
ti gulagus po to, kai komuniz
mas pradėjo žlugti, bet ne prieš 
tai. Bet kiekvienas kalinys, 
kuris buvo iš leis tas , šiam 
reporteriui pasakė esąs laimin
gas galįs būti laisvėje, tačiau 
dėkoti Gorbačiovui už tai ar 
kuriam nors kitam sistemos 
palaikytojui — jokiu būdu ne, o 
juo labiau — kad būtų paskirta 
premija. Kaliniai kovojo prieš 
sistemą ir paaukojo savo gyve
nimą, o Gorbačiovas tebekovoja, 
kad išlaikytų nors tos sistemos 
likučius. 

T ik nes iųsk i te nieko 
Gorbač iovu i 

Rusijos Respublikos parla
mentarai lankėsi čia ir prašė 
amerikiečius padėti, bet jie 
prašė siųsti maistą tik atsis
kiriančioms respublikoms, „bet 
del mūsų žmonių laisvės, ne
s iųski te t o s paramos per 
Gorbačiovą ir jo mirštantį 
centrą", sakė jie VVashinKtone ir 
Nevv Yorke. kai su jais susitiko 
Rosenthal 

Tad Nobelio Taikos premija — 
visiems tiems kovotojams prieš 
komunizmų — turėtų būti kur 
kas daugiau negu tas medalis ir 
pinigai. Jiems turi išaušti nau
ja diena, kurioje nebus alkanų 
žmonių. Tad visi Permės 35-tos 
stovyklos kaliniai ir tūkstančiai 
kitų koncentracijos stovyklų ka
linių, kurie mirė, laimėjo Taikos 
ir laisvės premiją, ne Kremliaus 
ponai ir ne tas rusas. 

KALENDORIUS 

Spal io 24 d.: Rapolas. Dau 
gailas. Švitrigailė. Gilbertas. 
Klaretas 

Spa l io 25 d.: Krizantas ir 
Darija. Boleslovas, Švitrigaila. 
Undine. Vaigede. 

O R A S C H I C A G O J F 

Saule teka 7:12, leidžiasi 5:58. 
Tempera tūra dieną 51 1.. 

naktį 35 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUT1NINKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja | v.s. Irena Regiene. 2652 W 65th St.. Chicago. IL 6C629 

JAV ATLANTO RAJONO 
STOVYKLA 

JAV Atlanto rajono lietuvių 
skautijos „Atgimimo" stovykla 
rugpjūčio 19-26 dienomis vyko 
amerikiečiu skautų stovyklavie
tėje BSA C a m p Reso lu te . 
Bolton, MA. Stovyklavo arti 100 
sesių, brolių, jų vadovų ir va
dovių. S tovyk los b e n d r a s 
štabas: 

Stovyklos viršininkas — vs fil 
Rimas Jokūbauskas, 

adjutante — vs Irena Marke
vičienė, 

komendantas — sk. vytis v.sl. 
Paulius Mickus, 

Seserijos stov. viršininkė — ps 
fil Lyvija Garsienė, 

Brolijos stov. viršininkas — s. 
Bronius Naras , 

iždininkas — vs fil Algis 
Glodas, 

Laikraštėlio redaktorė — jvs 
Genovaite Treinienė, 

Gail. seselė — Ms Dawn 
March. R N., 

Virtuves vedėja — ps. Vanda 
Lescord. 

ūkio sk. vedėjas — Edvvard 
Lescord, 

vandens apsauga — Ronald 
Chiras, 

krautuvėlė ir paštas — s. fil. 
Teresė Jakubauskienė. 

Stovyklauta Brolijos ir Se
serijos stovyklose, kurios buvo 
p a d a l i n t o s pas tovyk lėmis . 
Seserija ir Brolija turėjo savo 
a t sk i rus vadovų.-iu š tabus 
Vadovau tas i bendra dieno
t v a r k e , t a č i au pas tovyklės 
tvarkėsi savarankiškai ir šalia 
bendrų turėjo savo atskiras 
užsiėmimų programas. 

Stovykloje buvo leidžiamas 
laikraštėlis „Lietuvos Aidas". 
Laikraštėlio trejose laidose da> .g 
s tovykl inės informacijos — 
vadovų ir stovyklautoju sąrašai, 
dienotvarkės, nuostatai, pro 
gramos. Stovyklautojus svei 
k inus ių LSS vadovų,-ių ir 
kitų asmenų laiškai. Lietuvos ir 
s t o v y k l a v i e t e s žemėlapia i , 
poezija, įvairi informacija, 
nemažai ir jaunųjų kūrybos — 
raš inė l i a i ir piešiniai . Ne
t rūks ta humoro bei informa 
cinių „comercials". Sveikintina 
la ikraš tė l io redakcija, suge 
bėjusi puslapiuose perteikti 
bendrą stovyklos vaizdą ir nuo 
taiką. taip. kad ir stovykloje ne
buvusieji gali susidaryti apie ją 
puikų vaizdą 

Šioje ..Skautybes kelio" laidoje, 
naudodamiesi ..Atgimimo" sto
vyklos laikraštėliu, supažin
dinsime skaitytoją su stovyk
lautojų patvrimais ir nuotaika. 

Red. 

PIRMOS DIENOS 
„ATGIMIMO" 
STOVYKLOJE 

Atvažiavom į stovyklą 
šeštadienį, rugpjūčio 18 d. 
Diena buvo labai karšta, kai 
kūrėmės palapinėse. „Atgi
mimo" stovyklos atidarymas 
prasidėjo 5:30 vai. vakaro šv. 
Mišiomis, kurias atnašavo kun. 
Albinas Jankauskas iš Wor-
cesterio. Po šv. Mišių išsin-
kiavom vėliavų aikštėje, kur 
įvyko stovyklos atidarymas. 
Viso buvo 95 stovyklautojai ir 
vadovai. Mus visus pasveikino 
graž ia is linkėjimais Kazys 
Adomavičius, MAIRONIO 
PARKO pirmininkas iš Wor-
cesterio, kuris atsilankė su 
žmona Terese Adomavičiene. 

Pavalgę vakarienę grįžome į 
pastovyklės pasiruošti vakaro 
programai. Buvo labai smagu ir 
įdomu su draugais prie laužo. 

Sekmadienį oras labai pasi
keitė, diena buvo vėsi ir labai li
jo. Užsiėmimai vyko pasto-
vyklėse. Vakare įvyko bendras 
laužas salėje, kuris buvo labai 
įdomus, nes dainos ir pasirody
mai gerai pavyko. Po laužo 
suvalgę naktipiečius grįžome į 
palapines miegoti. 

Stovyklautojas 

SKAUČIŲ PASTOVYKLĖ 
„ŽIBUTĖS" 

Sekmadienis - lijo ir lijo, bet 
mes suradom darbo. Pradėjome 
su mūsų gairelėmis, suradom 
vardą ir suklvjavom piešinius. 
Vėliau iš ..gimp" padarėm apy
rankes. Kai saulutė nusileido 
įvyko bendras laužas. Paben-
dravom. padainavom ir jau buvo 
laikas miegoti. Buvo trumpa, 
bet smagi diena. 

Dailė Aukšt ika lnytė 
Pirmadienis — mes darėm 

pinjatas. Pirma mes išpūtėm 
balionus. Tada mes padarėm 
klijus iš miltų su vandeniu. 
Tada mes suplėšėme laikraštį į 
gabalus ir apklijavom balionus 

Atlanto rajono .Atgimimo" stovykloje viežaia iš Lietuvos — dainininkė ir tautosakininke Veronika 
Janulevičiūtė-Povilonienė supažindino stovyklautojus su lietuviu liaudies dainavimu. 
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Antrad ien is - antradienį 
sesė Gema Phillips išmokė 
skautes išpūsti, numarginti ir 
nudažyti kiaušinius. P i rma 
reikia su adatėle padary t i 
skylutę ir išpūsti. Tada su 
adatėle ir vašku numargint i 

KODĖL VYKTI Į LIETUVA? 
Todėl, kad dabartinėje nepri

klausomoje Lietuvoje reikia ko 
daugiausia pagalbos atsistatyt 
iš po 50 metų sovietų vergijos. 
O kur reikia tos pagelbos? Labai 

kiaušinį. Paskui nudažyti bet aišku — visur! Lietuva atgimsta 
kokia spalva. Buvo labai smagu. ""J3 ' reikia jaunimo kuris augtų 

Lina P e n i k a i t ė k a r t u s u Ja- Reikalinga jai 
specialistu bei profesionalų, bet 
mūsų Lietuvai reikia jaunimo, 
kuris padėtų jai prisikelti. Mes 
gimę Amerikoje l a i sva i 
kalbame angliškai, be to ir 
mąstome angliškai, t iksliau 
pasakius - amerikietiškai, bet 
esame lievuviai. 

Mes galime padėti savo tautie
čiams suprasti, kaip amerikie
čiai ir vakarų pasaulis galvoja, 
kaip jie žiūri į gyvenimą ir t.t. 
Tas padėta Lietuvai sugrįžti į 
vakarų valstybių pasaulį. Kai 
mes lankome Lietuvą mes patys 
atgimstame. Daug Amerikos 

Trečiadienis — trečiadienį 
mes turėjome pirmą pagalbą su 
Ms. Dawn March. Buvo labai, 
labai įdomu. Kalbėjome kas 
atsitiktų, jeigu kas sustotų 
kvėpuoti arba galvą susižeistų. 
Mes kalbėjome apie kiekvieną 
kūno dalį. Ms Dawn mums leido 
klausyti „stethoscope" ir parodė 
kaip daryti ,,C.P.R.'". Jinai net 
nežino, kiek daug ji mus išmo
kė. Aš jai tik vieną dalyką noriu 
pasakyti, tai yra didelis ačiū Ms. 
Dawn March 

Daina B u d r e c k y t ė 

K e t v i r t a d i e n i s — mes 
nudažėme mūsų p in j a t a s . 
Vienas yra kiaulytė, k i t a s 
karš to oro ba l ionas su 
meksikoniškai šokiančia pora. 
kitas turi paveikslais popierinių 
gabaliukų. Mes jas sudaužysim 
su broliais skautais. Jose bus 
saldainiai ir gal dar kas nors. 

Kristina Šilbajorytė 

JUODOJO KASPINO 
DIENA 

Ketvirtadienį, rugpjūčio 23 d. 
vyr. skaučių pastovyklė visai 
„ATGIMIMO" stovyklai prave
dė JUODOJO KASPINO minė
jimą, kuris įvyko 3 vai. p.p. prie 
ežero. Buvo paminėta tos liūd
nos 50 metų sukaktis. Pastovyk
lės prisidėjo savo papuošimais 
prie vainiko, kurį paleido į ežerą 
mūsų broliams ir sesėms Lietu
voje atminti su atitinkamomis 

jaunimo siūlosi paaukoti savo 
laiką ir darbą „Peace Corps" 
Afrikoje ir kitur, tai didelis 
pasiaukojimas, bet dar vertin
gesnis pasiaukojimas ta i vykti 
į Lietuvą ir prisidėti prie jos 
atsikūrimo. 

Aišku, ta i grynas pasiaukoji
mas, nes trūksta pinigų, o taip 
pat Lietuvoje nėra tokių pato
gumų, kaip Amerikoje. Bet 
būdamas skautas - skautė, esi 
p a s i r u o š ę s savo p a t y r i m u 
viskam. Dirbti Lietuvoje ne
lengva, bet mūsų tėvų žemė bus 
dėkinga, o ir pats būsi praleidęs 
įdomia i , n a u d i n g a i laiką. 
Jausiesi atlikęs pareigą savo 
tėvynės atsikūrime ir geriau su
prasi, kodėl mūsų tėvą; ir visi 
lietuviai vis stengiasi nenutau-
tėti, išlaikyti savo lietuvybę. 

ps. fil. dr. Romas Buivydas 

DR. VIJAY BAJAJ. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami Kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W 71 Straat, Cnlcago 
Tai (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai.) 

Pirm . antr ketv penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0047; arba (708)246-6581 

DR. E. OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So PulMfcl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St Tai. (70«) 422-0101 
Vdianoos paga: *usitar -rą 

Pi'md 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v pp 
trečd uždaryta ketvd 1-3 v p p penuo 

• šešta 9 v r 12 v p p 

Rašyti t rumpai , reiškia pra
kast i tunelį, užuot bėgus aplink 
kalną. 

Anonimas 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquet te Medical Bui ldmg 

6 1 3 2 S Kedzte 
Ch icago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir K'aujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kaazl* Ava Chicago 
(1-312) 925-2C70 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valanaos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio l'gos 
Nechirurgmis 'šsipietuS'ų venų 

ir hemoroitfų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagai susitarimą 
•m , ant ' , penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 
Reikale esant atvažiuciu ir i namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago, III. 
Tai . (1-312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgin, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
OANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlckory HIHs. IL 
1 mylta Į vakarus nuo Ha-iem Ave 

Ta i . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Cnicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

?5?5 S ?9tn Ave . Hickcy Hills. !L 
Tai. (708) 598-8101 
Vai POH • sasiiai ma 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas i Kalba lietuviškai i 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 »t St. 

Ta i . (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vis ion Cantar, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai . (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytoms > chirurgas 

Anestezijos 'a skausmo gydymo spedai'Sias 
Sherman ligonine Elgin. IL 

Tel. (708) 837-0005 
Skamnint, gaiima 24 vai 

Skautininko ižodj davus iam fil. dr. Romui Buivydui žaiiaj; kaklaraiš t į riša 
LSS Tarvbos p i rm. vs fil Petras Molis. Dr. R. Buivydas yra dabart inis LP 
Bostono apyl inkės p i rm. 

ilgus gabalus ir apklijavom ba- dainomis ir Ui progai pritaikyta 
lionus. Monika Pintsch programa. 

Atlanto raj ..Aljrimimo" stovykloje vykusioje Akademnio Skautų sąįūdjio narių sueigoje apsilankė 
LSS Vyriausia skautininke vs tn Stefa Gedgaudiene < III eil. kairėje^ ir ASS vadyos pirmininkė 
va fil Danute Eidukiene 'III eil dešinėje). 

SKAUTŲ PASTOVYKLĖS 
..PARTIZANAI" 
PASISAKYMAI 

Ką man — mums reiškia laisvės 
ž y g i s 0 

MUMS LAISVĖS ŽYGIS 
REIŠKIA: 

• Ateinančią laisvę. 
•Po d a u g me tų sovietų 

valdžioj dabar kas nors darosi, 
kad pasikeistų. 

• Padaro Lietuvą žinoma ir 
mums te ik ia daugiau pasi
didžiavimo ir garbės būti lie
tuviais. 

• Džiaugsmą, nes mūsų tėvų 
žeme bus vėl laisva. 

• Bus mums smagiau vykti \ 
laisva, nepavergtą Lietuvą. 

• Dabar bus daugiau prasmės 
mums dalyvauti lietuviškose 
mokyklose, s tovyklose i r 
demonstracijose. 

„Partizanai" — 
Linas Černiauskas, 

Arvydas Reroėza, 
Matas Pint s h 

Darius Penikas, 
Rytas Stankūnas 

LAISVĖS ŽYGIS? 

Laisvės žygis pakeitė mūsų nuo
mones apie pasaulį: — Lietuva 
nėra maža. Lietuvių yra visam 
pasaulyje. Mes išmokom, kad 
komunizmas neveikia ir kad 
visos tautos turi turėti laisvę. 
Mes išmokom, kad vienybė yra 
stiprybė, lietuvių tauta yra ne 
vienintelė, kuri nori laisvė'?. 
Visas pasaulis trokšta laisves, 
bet mūsų tauta turi dvasinę 
vienybę, mus visus sutraukė 
k a r t u . Viena šeima, viena 
tauta , visas psaulis su mumis 
stovi prieš komunizmą. Visos 
tautos mūsų pavyzdj seka. Tegu 
Lietuvos žygis eina tolyn ir pir
myn. 

Algis Kalvaitis. 
Darius Lalas. 

Linas Phillips, 
Jonas Zikas. 
Deivis Bork. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDVTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą. 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasoien i N 8 vai vak 
išsKyrus trec Šešt ' 2 ' k . 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES P PROSTATOS 

GYDYMAS BEl CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Suita 324 ir 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Just ice. IL 

Tai- (1-312) 565-2960 įveikia 24 aaj | 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak hmm, IL 00453-2533 

Tai. 708-630-3113 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ !R VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDiNG 
3200 W 81 at Straat 

Kablnato tai. (1-312) 737-1168: 
Razld. (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 VV. Cermak R d . 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Tel . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitanmą 

Kab. tai. (1 312) 585-0348: 
Rax. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GvOYTOjAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai paga' susitarimą pirm >r ketv t? 

6-9 antr 12-6 penkt 10 12 1-6 

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Ra* (708) 442-8287 

VIDAS J . NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr ketv • penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Sešt pagal susitarimą 

Kablnato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.. S.C. 
Specialybe — Vidaus »gų gydytoias 

Kalbame letuviskai 
6165 S. Archar Ava. ipne Ausim) 

Valandos paga' susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar 

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogden Ava.. Suita 310. 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 1 709-527 0090 

Valandos pagal sus'tar>mą 

Kab. tai. ( 1312 ) 586 3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W H t 63rd Straat 
Vai pirm ant- ketv ir penkt 5-6 

šeštadieniais pagal susnarimą 



Taikos premija — 

JUOKAS PER 
AŠARAS 

Puikiai skambanti didžioji 
žinia: paskirta Nobelio Taikos 
premija! Kam? - suklusome. 
Juk tam buvo pasiūlytas ir 
mūsiškis Landsbergis. Kai di
džiulėmis raidėmis televizijos 
ekrane pasirodo vardas ir Gor
bačiovo paveikslas, mūsų kam
baryje akmeninė tyla. Tik po 
gerokos minutės keli neįtikėtini 
žodžiai, — už ką, ar už karines 
blokadas laisvės siekiantiems 
pabaltiečiams, ar už armėnų, 
gruzinų, azerbaidžanų kraują, 
ar už puikiai tebeveikiantį 
KGB? Graudu ir juokinga. J u k 
taika nebūtinai reiškia laisvę, 
tik pažvelkime, kokia taikinga 
nuotaika kapuose, Sibiro įšalo 
žemėje, Amerikos ir Sovietų 
garbinguose pietuose, sveiki
nant „blogio imperijos sugrio-
vėją". Kokia šalta švedų reakci
ja į nepriklausomybės sie
kiančius kaimynus kitoje tos 
pačios Baltijos pusėje, tarsi ne 
visi žmonės verti to gražaus lais
vės žodžio įgyvendinimo tikro
vėje, ne vien tik vadų pra
kalbose. 

dama tokiu Amerikos noru, bet 
jis pats sugriuvo. To vietoje yra 
statomos ir vėl užtvaros mažie
siems, kad nesugalvotų prie
šintis didžiųjų interesams. 

Staiga kyla nedrąsi mintis — 
gal arabai padės, susigaudę, kad 
ne Kuvaito nepriklausomybė 
parūpo Amerikai ir nepuolimo 
etikete prisidengusioms Jungti
nėms Tautoms? Akliesiems aki
niai nepadeda, reikia geroko 
smūgio į galvą, kad atsipeikėtų. 
Gal pasaulis susigaudys, kad 
taika nereiškia Izraeliui teisės 
šaudyti į palestiniečius jų pačių 
žemėje, atimtoje ir išprievar
tautoje , kad Izraelis nė ra 
vienintelė mažutė valstybėlė, 
turinti teisę į nepriklausomybę, 
vien dėl to, kad turi atominius 
g ink lus ir y ra Amerikos 
seserėlė, — dėkui turtingiems, 
aktyviems ir įtakingiems žydų 
taut ieč iams, aukotojams ir 
balsuotojams šioje žemėje. Tik 
paklausykim jų protestų dėl 
Jungtinių Tautų pasmerkimo 
už savo žemės lopą beginančių 
ir vien akmenimis ginkluotų 
palestiniečių skerdimą. 

Ak, sako vadai, tai visa tik 
smulkmenos, kurias su laiku iš
spręsime. Nereikia skaldytis 
valstybėlėmis, priklausykite di
džiosioms imperijoms, taip vi
siems bus lengviau, taika juk 
yra tyla. Ar neverta šį žmogų 
pagerbti, kad prisidėjo prie no
rinčių iš laisvint i Kuvaitą, 
sumažinti alyvos kainas, už 
kurias kritusių kapuose vėl bus 
taika, išskyrus tylias motinų 
ašaras. Juk šis didvyris Gor
bačiovas prisidėjo prie taikos 
pasaulyje palaikymo, je i ir 
užspaudžiant burliokišku pus
padžiu. Jį reikia paremti ir jo 
namuose prieš arogantišką 
Jelciną, kad nesuskaldytų 
tokios galingos sąjungos ir vėl 
nepriveistų mažų neramių vals
tybėlių. Tie laikai, ačiū Dievui, 
jau praėjo, dabartinės imperijos 
laikysis ne kovodamos viena 
prieš kitą. bet paremdamos 
viena kitą prieš visokių nacio
nalistų pastangas jas suskaldyti 
į mažas, neveiksmingas, nie
kam nenaudingas valstybėles. 

Švedai mūsų niekad nemėgo, 
ir štai pasitaikė puiki proga 
suduoti mums ir mūsų Lands
bergiui per nosį. Atsirado, 
žiūrėk, liliputai su laisvės svajo
nėmis! O kodėl švedai, danai, 
liuksemburgiečiai ir panašūs 
yra vertesni tos prabangos būti 
laisvais? Ar gal todėl, kad jų 
uostai nėra parankūs sovietų 
laivynui, ginant savo interesus? 

Štai kuo pakvipo Busho ir 
Gorbačiovo malonūs pietūs prie 
bendro stalo ir jų poniučių 
tokios nenatūralios draugystės. 
Kadaise juokiausi iš jų nekeptu 
svajonių — tik nesugriaukim 
komunizmo' — gal pati netikė-

Kur šioje gražioje Nobelio 
Taikos premijos šventėje 
stovime mes? Nuriję kartų 
mūsų kandidato Landsbergio 
ignoravimą, premiją suteikiant 
Lietuvai karinę blokadą uždė
jusiam imperatoriui, pabandy
kime nusišluostyti ašarą ir pa
spėlioti apie ateities galimybes. 
Nobelio Taikos premija gali 
turėti ir vieną - kitą šviesesnę 
gal imybę. Nešiojant tokią 
karūną nebebus taip patogu 
laisvai švaistytis ginklais, tai 
galbūt ir kariniai grasinimai 
bandantiems atsiskirti nuo prie
var t inės pilietybės Sovietų 
Sąjungoje, — ką žino tai norin
tieji žinoti, — bus gerokai švelni
nami, norint įrodyti savo taikin
gus planus. Juk ir Landsbergis 
buvo vienas iš tų kandidatų, 
priimtų į sąrašą Taikos Premi
jai, nors tai vyko ir labai Lietu
vos nemėgstančioje Švedijoje. 
Gal pakils noras parodyti ir ge
rą valią? Pagarbą kitam žmo
gui? Karūna ir kardas papras
tai eina kartu, bet Taikos 
karūna turi kiek kitokią pras
mę. Tai reiškia, kad esi priim
tinas ir plačiame pasaulyje, ne 
vien prie prezidento Busho pietų 
stalo. Kad laisvoji pasaulio 
spauda rašys apie tave taip, 
kaip esi matomas ir eilinio 
korespondento, ne tik palan
kaus politiko, ne tik prie gar
bingo Jungtinių Tautų stalo 
susėdusių akimis. Visa tai uždės 
ir tam tikrus įsipareigojimus, — 
aišku, jei ta nelaukta garbė dar 
daugiau neaptemdys savo paties 
tokio čia išgarbinto paveikslo 
veidrodyje. 

RKV 

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE 
Gyventi kasdien darosi vis 

sunkiau Katastrofiškai viskas 
brangsta Parduotuvėse nėra 
prekių, o tuo tarpu klesti baisi 
spekuliacija, aukščiausio lygio 
mafija Kyla liaudies nepasi
tenkinimas, baisus susiskal
dymas, neapykanta, nes visur 
neteisybė, skriaudos, baisi 
nelygybė. Kas arčiau prie 
valdžios, tas visko turi , gauna 
ir ne iš darbo, o už įvairias 
machinacijas ir spekuliacijas 
sparčiai lobsta. Dar kiti iš 
padugnių, vagia, plėšia, žmones 
užpuldinėja, žudo. bet dauguma 
iš tokių l ieka nenubaust i . 
Sunkus laikas ir ne vien tik 
mūsų Lietuvai 

Kol kas pavalgyti turime, bet 
liūdnai pranašauja, kad ant pa-

Eichstaetto mokytojų ir mokinių minėjime su- --inkę su antrom ..pusėm" lietuviai po savo pamaldų. 

Nuotr J. Tamulaičio 

IŠ ŪKANŲ GRĮŽTA VEIDAI 
Eichstaetto gimnazijas suvažiavimo proga 

Eichstaetto gimnazijos suva
žiavimas jau praeityje. Metais, 
dešimtmečiais, o neretais atve
jais nuo gimnazijos baigimo 
dienų nematyti, gal kiek ir pa
sikeitę veidai, sušvito anų dienu 
šypsena, liejosi neišsakyti susi 
kaupę žodžiai, smagiai paben 
drauta ir išsiskirstyta. Laikrodis 
negailestingas, t ik trys dienos 
Trys dienos, kur ioms buvo 
ruoštasi , p lanuota , abejota, 
kurių buvo su nekantrumu 
laukta. 

Šiandieninė išeivijos veikla 
yra daugmaž sąlygojama dieno 
iš dienos besikeičiančių įvykių 
atgimstančioje Lietuvoje taip. 
kad dažnai savo išeiviškos apim 
ties darbams bei renginiams jau 
nebeužtenkame nei laiko, o kai 
kada gal net ištekliu. Tad ir 
Eichstaetto gimnazijos suvažia
vimo rengėjams ne kar ta kilo 
klausimas, ar pavyks šiuo metu 
pasiekti užsibrėžtą tikslą, tai 
yra, sutraukti didesnį būrį bu
vusių Eichstaetto gimnazijos 
auklėtinių bei mokytojų šiam 
vienkartiniam pabendravimui, 
nes juk metai eina. 

Gražus būrys jaunimo praėjo 
per Eichstaetto gimnaziją, per 
jos daugmaž ketverių metų 
egzistencijos laikotarpį. Vyrės 
mųjų klasių moksleiviai, tie. 
kurių nepalietė Unrros skrynin
gai bei ankstyva emigracija, dar 
spėjo gimnaziją baigti, o tokiu 
buvo net penkios laidos. Kiti gal 
tik spėjo įpusėti ar tik pradėti 
ten mokslą, tačiau visi ją aplei 
do pilni gražiausių įspūdžiu, 
prisiminimu bei nostalgijos Tai 
ir buvo didžiausias paskatini
mas šio suvažiavimo rengimui. 

JUOZAS KONČIUS 

Šio suvažiavimo iniciatorių 
tarpe buvo Aleksas Kikilas. 
Juozas Končius, Nijolė Marti 
naitytė. Vacl< . as Momkus, Pi a 
nas Naris ir Raimundas Ošla-
pas. 

Penktadien io vakarą, spalio 5 
dieną, nuolat įiai Jaunimo cen
tro lankytoja; praeidami stebė 
josi. kas čia šį vakarą vyksta, 
kad tiek daun pristatyta maši
nų, kurių lei Te!i>s rodė svečius 
gyvenant tol* kai nuo Chicagos: 
Kanada, Florida, New Yorkas, 
Ohio, Michiu Mias. o taip pat 
Wisconsinas ;• Indiana. Kali-
forniečiai, Žinoma, oro linijomis 
pasinaudojo. 

Mažojoje sa je. sveikinosi ir 
klegėjo suvažiavusieji ir 
būreliais *en vis dar besiren 
kantieji. 'uoko ir kalbu būta 
nemaža b :>dant atspėti kas šis 
ar anos. kurią laida baigė, 
nepatogu prisipažinti , kad 
laikas ir to ' iaimūsų atmintyse 
jau tiek daug užtušavo Keblią 
padėtį handė r iš t i atvykęs 
Pranas Naris. Jis skubiai segė 
kiekviena1-1 lipinuką su pavar
de, vienai kitai pridurdamas: 
..Tau gal ir nereiktu, nieko 
nepasikeitus ir taip visi pažins". 
Malonūs žodžiai, kas nenorės 
tokių girdėt i Neužslepiamu 
šypsniu jie atsilyginami. 

Rene« ta nei netikėjo tiek 
daug sulaukti atvykstančių tą 
vakarą. Pas rodo, kad be reikalo 
abejota Gri itai užsipildė gėlių 
puokštėm ; įpuošti stalai, prie 
kuriu sėdintieji nuolat keitėsi, 
kad nept: rūktų iaiko. kad 
neliktu n< vieno, su kuriuo 

nepabendrauta. Praalkusiems 
buvo galima vižkąsti, o bekle
gant, liežuviui džiūstant ir 
atsigaivinimo netrūko. Prie 
stalų puošimo ir užkandžių 
paruošimo pasidarbavo čikagie-
tės — Sofija Mažionytė Bei 
gienė. Albina Raulinaitytė Mar
tinienė ir Anelė Stumbrytė Po
cienė. 

Šeštadienį, kuris t a r p kitko 
buvo saulėtas ir šiltas, beveik 
kaip vasara, svečiai grupelėmis 
lankė Chicagos lietuviu įdomy
bes, kur galima iš toliau atvy
kus nemaža pamatyti, o taip pat 
nusipirkus šį tą ir į namus 
parsivežti. 

Suvažiavimo pokyliui buvo 
renkamasi į Lietuvių taut inius 
namus. Susirinkusius rengėju 
va rdu pasve ik ino A l e k s a s 
Kikilas. Pasidžiaugė matyda
mas tiek daug mielu veidų, 
kurie sugrąžina mus atgal lyg 
iš ūkanų, geroką eilę metų 
nes imačius . į t a i p m i e l a s 
Rebdorfo-Eichstaetto gimnazijos 
dienas. Pasveikino j i s atsilan
kiusį gimnazijos d i rektor ių 
Stasį Rudį ir dalyvaujančius 
mokytojus: Elzbietą Pauliuko-
nienę Rudienę, Stasę Apanavi-
čiūtę ir Stasį Butvilą. J iems 
buvo prisegta po gėlę. Jis ta ip 
pat pasidžiaugė, kad dauguma 
buvusių mokslo draugų yra 
baigę aukštąjį mokslą ir pasi
žymėję savo darbais. Iš tokių 
itin pažymėtini — aukštas JAV 
fed'-i alinės valdžios darbotuojas 
dr. Valdas Adamkus, vėžio ligų 
tyrinėtojas, Vvayne Valstybinio 
universiteto Detroite profeso
rius dr. Vainutis Vaitkevičius ir 
Los Angeles besidarbuojantis 

chi rurgas bei visuomenininkas 
dr. Zigmas Brinkis. Aleksas 
apgailestavo, kad dėl senyvo 
amžiaus negalėjo dalyvauti 
keletas mokytojų, o ta ip pat 
dideli a ts tumai , kaip an ta i gy
venant iems Australijoje. Euro
poje net ir Lietuvoje, neleido 
šiame suvažiavime dalyvauti. 
Taip ir Lietuvoje — mūsų ger
biamo Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio tėvas, garbingas 
Lietuvos patriotas, prof. Vytau
t a s Zemkaln is -Landsberg is . 
anuomet mokytojavo Eichstaet
to gimnazijoje, o jo vyresnysis 
sūnus Gabrielius, baigė tos gim
nazijos pirmąją laidą. Gabrie
lius savo prisiųstame sveiki
nime siūlo sekantį kar tą susi
tikti Lietuvoje Data — liepos 
mėnuo 1991 metai... Telegramo
mis bei laiškais suvažiavusius 
sveikino daug plačiame pasau
lyje pasklidusių draugų. Iš 
Australijos sveikino preletas P. 
Dauknys. A. Kubilius, A. Vitkū-
nas. P. Rupinskas. Iš Kanados 
sveikinimus prisiuntė Danutė 
Bobėnaitė, Jus tas Kibirkštis ir 
T. Vie ra i ty tė -Cipar ienė , iš 
Vokietijos — prelatas A. Bunga, 
o iš plačiosios Amerikos dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių ne
galėjusieji dalyvauti — V. Kul-
pavičius, kun. K. Sakalauskas 
ir kun . K. Žemaitis. Taip pat 
savo sveikinimus p r i s iun tė 
suvažiavime negalėjęs daly
vauti ilgametis Lietuvių bend
ruomenės veikėjas bei visuo
menininkas inž. Vyt. Kaman-
tas. Nebuvo pamiršti ir mūsų 
mirusieji draugai bei mokytojai. 
Sustojus minutėlei, tyloje mes 
savo širdyse juos prisiminėme. 

Tolimesnei vakaro eigai vado
vauti Aleksas pakvietė aktorę, 
mok. Nijolę Martinaitytę. Kūry
bingai, vaizdžiais žodžiais ji 
nukėlė susirinkusius į seniai 
jau daugeliui užmarštin nutekėju
sias mielas mokslo metų dienas 
Eichstaetto gimnazijoje. Buvo 
perskaitytas pirmojo gimnazijos 
direktor iaus Petro Balčiūno 
žodis, tartas išleidžiant pirmąją 
abiturientų laidą. Vėliau di
rektoriaus pareigas ėjęs Stasys 
Rudys, kalbėdamas suvažiavu
siems priminė tas sunkias mo
kytojų ir mokinių gyvenimo są
lygas, kuriose buvo dirbama. 
Trūko duonos, patalpų, vadovė
lių ir mokslo priemonių, bet 
netrūko entuziazmo, vieniems 
nei kitiems. Ne vienas mokyto
jas išvykdamas iš Lietuvos daug 
ką paliko, bet su savim pasiėmė 
knygą, vadovėlį, kuriais rem 
damiesi vėliau kūrė dėstomo 
d a l y k o sis temą. P i rmos ios 
laidos buvo išleistas mokinių 
kūrybinių bandymų leidinėlis 
, ,Ūkanose". Be pretenzijų buvo 
jis leidžiamas.tik norint pasakyti, 
ką tada jautė jauna moksleivio 
širdis. Tėvynės ilgesys ir meile 
buvo gijos, ant kurių buvo su

kurti poezijos ir prozos gaba
lėliai. Knygutė buvo dedikuota 
,.Mūs broliui moksleiviui to 
krašto, kur bėga Šešupe, kur 
Nemunas teka". Nijolė parinko 
iš jos ir lakiai perskaitė eilė
raščius. Jono Indriūno „Lietu
va" ir Danutės Bobėnaites „Aš 
norėčiau". 

Muzikinę vakaro programą 
atliko Roma Vilčinskaitė-Mas-
tienė ir Vaclovas Momkus. J ie 
padainavo keletą puikiai nu
skambėjusių solo dainų ir 
duetų. Jiems akompanavo mu
zikas Alvydas Vasaitis. Pro
gramos pabaigai Nijole dar 
grakščiai padeklamavo Kazio 
Binkio „Gėlės iš Šieno". 

Po skaniai paruoštos vakarie
nes. Ąžuolo Stelmoko akordeono 
melodija įsuko visus į valso 
sūkurį. Ir sukosi, suLosi poros 
taip, kaip seniai prieš daugel 
metų rengtuose ,,robaksuose". 
Tik trūko ratelių ir dainų, 
kurias pravesdavo a.a. mokyto
jas Stasys Barzdukas — „Tu 
Žilviti tūta-tūta, žilvitėli tūta"... 

Tarp šokių dar buvo ir kuple
tai, juk taip visad būdavo „ro-
baksuose". Kupletus sueiliavo 
Danute Brazytė-Bindokienė, o 
juos smagiai sudainavo Vaclo
vas Momkus ir Pranas Naris. 
Besiklausant buvo juoko ir 
susimąstymo. Po to vėl grojo 
muzika , keitėsi melodijos, 
keitėsi partneriai ir visi šoko, 
šoko, ilgiau negu buvo pasiža
dėjęs muzikantas. 

Sekmadienį oras atšalo, lietu
tis lynojo, nes buvo paskutinė 
suvažiavimo diena. Susirinko
me Jaunimo centro koplyčioje 
pasimelsti. Šventas Mišias au
kojo ir pamokslą šiai dienai 
pasakė kun P. Daugintis,SJ. 
Mišių maldas perskaitė Birutė 
Žilvitytė-Vvtiene ir Juozas Kon
čius. Ypatinga Mišių intencija 
ir malda prisiminėme mirusius 
mokytojus ir mokinius. Kiek 
buvo žinoma, buvo perskaitytos 
jų pavardes, susidarė sąrašas 
netrumpas. Šventų Mišių auką 
prie altoriaus nešė Nijolė Žilvi-
tytė-Racevičienė ir Antanas 
Ulba. Prie Mišių iškilmingumo 
daug prisidėjo giesmės, kurias 
atliko solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai, vargonais gro
jant Manigirdui Motekaičiui. 
Mišių pabaigoje, kartu su solis
ta is , sugiedojome didingai 
nuskambėjusią „Štai užbaigėm 
auką gausią" — gėsmę, kuri 
būdavo giedama po pamaldų 
Eichstaetto stovyklos bažny
čioje. 

Po Mišių susirinkome Jauni
mo centro kiemelyje pr ie 
paminklo Žuvusiems už Laisvę 
Aušra Barzdukaite-Babickiene 
pasakė trumpą žodi, o Roma 
Vilčinskaite-Mastienė ir Rai
mundas Ošlapas padėjo prie 
paminklo gelių. 

Lietus nuolat vis lynojo. 
(Nukelta į 4 psl.i 

vasario galime visiškai priartėti 
prie bado. Belika tik pačio Dievo 
malone pasikliauti. j . 

HEROIŠKAI G E L B Ė J O 
Chicagos ugniagesių katalikų 

kapelionas kun. Tomas Mull-
crone spalio 19 d. grįždamas iš 
gaisro Šiaurinėje miesto dalyje, 
kur žuvo du vaikai, pamatė, kad 
dega 2V<2 aukštų namas 2525 N. 
Ashland. Iš degančio namo 
matėsi pro langus persisvėrę 
žmonės, nes pirmas aukštas 
buvo apimtas gaisro. Kun. 
Mullcrone tuoj užaliarmavo 
ugniagesius, tada pats prasi
veržė į namus ir išvedė žmones. 
Jam dar padėjo netoli buvęs 
distrikto ugniagesių vadas Fred 
Van Dorpe, tuo metu atosto
gavęs. 

SKRYDIS APLINK ŽEMĘ 
Kelionė per penkis kon t inen tus 

STASYS DALIUS 

Viešbutyje yra ir kasino. tai pavalgė augelis 
patraukiam ten. Azartiniai lošimai vyksta ie rule
tės ir kitų stalu, tačiau lošiančių nedaug. Me- aujokai 
išbandome vienarankius banditus. Keičia^* ž vieną 
JAV dolerį gauni 2 guldenus. Tačiau loši m ašinom 
iškeičiami lošimui Amerikos pinigai. Keit • > kasoje 
tik amerikietiški ir guldenų visai nenaudo Prie tų 
vienarankių banditu, kad pradžioje ir išloši keletą 
dolerių, bet vėliau vis tiek sukiši atgal, je :U laiku 
nepasišalinsi. 

Kitą rytą atvirais šonais automobiliai^ t 'm pasi
važinėjimą po Willemstad miesto gatves v atveles. 
Juodukas vadovas važiuojant pasakoja, kaH olandų 
dabar valdomas salas atrado ispanai ir V. 'emstad 
miestas yra sostinė Curacao ir visų oland ^ntilles 
salų, kurių jie turi 6. Gyventojų dauguma 8< yra juo 
dūkai palikuonys Afrikos ver^.., kurie buvo gabenti 
darbams 17-18 šimt. O daugumas baltųjų >lonistu 
atvykę iš Olandijos. Natūralūs salos gyvei jai Ara 
wak indėnai seniai išnykę (1790 m.). Olandu alba ofi 
ciali, bet Curacao. Aruba ir Bonaire na ja savo 
kalbą, vadinamą Papiamento, kuri yr mišinys 
portugalų, olandų ir ispanų kalbų. Curaca* >lft olan
dai pradėjo valdyti.užkariavę nuo ispanu 34 rn. 

Dar toliau pasakodamas pamini, kad salos turi apie 
140.000 gyventojų Salos turi pilną vidaus autonomiją, 
tiktai užsienio reikalus ir apsaugą kontroliuoja Olan
dija Salos sausas klimatas neduoda išsivystyti žemės 
ūkiui Dauguma maisto ir vaisių a tvežama iš 
Venecuelos. Geriamasis vanduo distiliuojamas iš 
jūros. Sala turi dideles alyvos rafinerijas. kur alyva 
atvežama iš Pietų Amerikos. Labai išplėstas turizmas, 
kur po II pasaulinio karo pristatyta daug viešbučių su 
kasino. 

Autobusas, važiuodamas per senamiesčio s iauras 
gatveles.vos gali prasilenkti su kitais automobiliais. 
Gatvelės gražiai prižiūrimos, grindinys neišdaužytas. 
Pilna jvairių krautuvių.vis „duty free" reklamuojančiu 
elektronikos, brangenybių, laikrodžių ir foto aparatų 
pasirinkimą. Aikštėse stovi keletas paminklų olandų 
admirolui, generolui Namai daugiausia statyti olandų 
stiliaus dažytais daugeliu spalvų ir raudonais čerpių 
stogais. 

Senamiestis užima nedidelį plotą, tai važinėjimas 
greit pasibaigia, dar parodant š imtametės mūro 
statybos valdžios pastatą bei atokiau stovintį fortą, 
kurio storos sienos ir patrankos saugojo įlanką ir uostą. 

Paleisti iš autobuso dar pasileidžiam pavaikščioti 
pontoniniu tiltu, kuris siūbuoja, plaukdamas ant valčių 
Nueinam per ji į an t ra įlankos pusę. kur tolėliau 
krantinėje stovi dideli jūros laivai. Čia beeinant 
pasipila didelė grupė dviratininkų, kuriuos lydi polici 
jos motociklai Jie netrukus pasuka pontoniniu tiltu j 
kitą pusę ir dingsta siaurų gatvelių labir inte. 
Vandenyje prie pontoninio t i l to yra prinešta daug ne 
švarumų, plaukioja vandens paviršiuje apelsinų 

žieves, popieriniai puodukai ir kitos atmatos. 
Grįžtant atgal kita įlankos puse, kur prisirišę stovo 

Venecuelos laivai atvežę daržoves ir vaisius par
davimui. Ant krantinės prie laivų pastatytos būdelės 
ar palapinės, kur sukrautos įvairios prekes ir daug 
žmonių vaikštinėja po šį turgų, rinkdamiesi norimus 
pirkinius. Daug ir turistų su fotoaparatais fotografuoja 
laivus ir krūvas sukrautų vaisių. Atrodo kaip koks 
plaukiojantis turgus. Gerokai pavaikščiojus karštą 
dieną ištrokštam ir suradę krautuvėlę gaivinamės 
šaltu alumi, kurio bonkute kainuoja 1.75 guldeno ar 
ba vienas doleris. 

Pasivaikščiojimą po miestą turiu baigti, nes iš 
Curacao išskrendam 2:30 po pietų. Atvykus į aerouos
tą viena moteris pasigenda nebeturinti paso. Ją 
nepraleidžia per kontrolę ir pasilieka policijos globo
je. Su ja lieka ir vienas iš grupės vadovų padėti šioje 
situacijoje. 

Mums šioje saloje sustojimas buvo trumpas,vienai 
dienai Trumpinti laiką ilgam skridimui j Braziliją, 
išvykos iš miesto po pačią salą nebuvo. Nedaug ir vie
tinių gyvenimo pamatėme, bet bendras įspūdis buvo 
toks. gatvėse juodukai kukliai apsirengę, neapi-
plyšę, gatvėse nebuvo elgetaujančių ar rankas atkišu
sių išmaldai. Mokyklų mokiniai uniformuoti būriais 
rytais skubėjo į mokyklas, po pietų krykštaudami su 
tr iukšmu grįždavo į namus. Žinoma prie to prisideda 
ir švelnus salos klimatas, kur nereikia žieminių 
drabužių nei patalpų šildyti. 

(Bus daugiau 
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SVEIKI, BROLIAI IR 
SESES 

Amerikos lietuvių radijo pa
kviesta „Armonika" vėl griežia 
Amerikoje. Iš savo kolegų 
kelioninės nuotaikos rusiškame 
traukinyje, o landiškame lėktu
ve, amerikietiškame autobusė-
lyje supratau, kad ansamblis 
pakankamai sėkmingai koncer
tavo Amerikoje pernai , todėl 
šiemet kur kas drąs iau. O kai 
New Yorko aerodrome pama
čiau vieną po kito saviškius 
mus pasitikusios F. Šlut ienės 
glėbyje, nur imau ir aš . Mat. aš 
pirmą kartą Amerikoje, todėl ir 
šį straipsneli apie pi rmąsias 
mūsų gastrolių d ienas kolegos 
paragino rašyti . Ne visai teisus 
mūsų smuikininkas Alfredas 
Klimas, t apšnodamas man per 
petį: „0, boy, tu nežinai, kas yra 
Amerika". Šį tą esu girdėjęs iš 
savo senelio Anupro: „Amerikos 
žemė ..pilna mašinų, dangus 
pilnas lėktuvų, vandenys lai
vų". Šiandien, besisvečiuoda
mas jau penktą dieną, galėčiau 
pridurti: „ir daug besišypsančių 
lietuvių". 

Koncertuodamas Lietuvoje, aš 
„Armoniką" vadinu portaty
viniu ansambliu, nes Lietuvoje 
nėra mies to-mies te l io , k u r 
nebūtu k o n c e r t a v u s i „Ar 
monika". O ką tik praėjusios 
sovietinės blokados metu an
sambli* b e n e v i e n i n t e l i s 
išsaugojo kelionių režimą. 

Koks ki tas kolektyvas, po ži
nios, kad streikuoja lenku Lot 
darbuotojai, todėl reikės skris
ti KLM lėktuvu, o dar pamačius 

• suplėšytą ansambl io vadovo 
Stasio Liupkevičiaus lagaminą 
po skrydžio vi rš Atlanto, būtu 
išblyškęs amžiams, bet maniš
kiai — ne! Neišmušė mūsų, kaip 
sakoma, iš veido nė visa para 
Šlutienės autobuselyje. Tvir
tybės pavyzdį, žinoma, rodė pati 
automobilio šeimininkė. J i ne 
tik vairavo, bet ir visus šnekino, 
drąsino prieš pirmąjį koncertą 
Daytone, kurį mes išvydome 
gerokai po vidurnakčio. Kelionė 
iš New Yorko j Daytona užtruko 
ne todėl, kad bevažiuojant nu
trūko automobilio dusl intuvas. 
— „Armonikos" ' vyra i čia 
pas i re i škė k a i p visų galų 
meistrai, o todėl, kad autobusėlį 
pavairuoti buvo leista Liupke
vičiui. 

Žinia, kad „Armonika" — pir
masis koncertuojantis Lietuvos 
kolektyvas Daytone ne tik džiu
gino, bet ir gąsdino. Juk pirmas 
blynas neretai būna prisvilęs. 
Bet mus pasit iko nuostabūs 
mūsų tautiečiai, kurių namuose 
netruko prabėgti dvi dienos iki 
koncerto. Aplankėme Daytono 
meno muziejų, karo aviacijos 
muziejų. 

Mielų Juditos Petrokas ir 
Eleonoros Šiužąs restoranas 
„Gintarinė rožė" su lietuviška 
interjero simbolika, mielais šir
džiai p a v e i k s l a i s ir t i k r a i 
lietuvišku kugeliu leido mūsų 
sielai ir m ū s ų sk randž iu i 
neskausmingai adaptuotis nau 

joje aplinkoje, o „žuvies ir 
a l a u s " v a k a r a s L i e tuv ių 
namuose skatino visus ir apie 
viską išsišnekėti. Lietuviams 
rūpėjo sužinoti , a r žuvingi 
Lietuvos ežerai. Ir nors Pranciš
kus Juozapas Šveikas yra sakęs, 
kad vyriausybė, pakėlusi a laus 
kainą, pasmerkta žlugti, mes 
t ik inome naujuosius pažįsta
mus , kad visai nebaisu važiuoti 
į Lietuvą: ir žemelė jau mūsų, 
ir valdžia jau mūsų, o aš tik 
todėl ir atvažiavau, kad Ame
rika Lietuvą greičiau pripažintų 
„de facto". Beliks geriau dirbti 
ir gražiau gyventi. Pavyzdžiui, 
manęs niekas neklausė, kas 
geresnis: Vytautas Landsbergis 
a r Kazimiera Prunskienė. Visi 
pr i ta rė mano senelio Anupro 
minčiai, kad viso pasaulio lie
tuv iams reikia vienytis, nes 
geriausi lietuviai — ekonomis
ta i yra Amerikoje, geriausi 
lietuviai — politikai gyvena Lie
tuvoje, o geriausi Lietuvos muzi 
kan t a i groja „Armonikos" an
samblyje. Bijote be reikalo, nes 
buvo maloniai klausomasi ne 
t ik polkučių, bet ir kitų mūsų 
reper tuaro kūrinių. Džiaugiuo
si, kad ne tik man. bet ir Day
tono lietuviams patiko mūsų so
listės Vida Vaičiulytė ir Nijole 
Kniukštai tė . Ko gero, joms dau
giausia savo dainų teko kartoti. 
Ypač mielai buvo išklausytos 
dainos „Namų šiluma". „Šuli
n y s " . Stebėdamas žiūrovus, 
galvojau: gerai, kad šiemet 
atsivežėm dvi solistes. Keliones 
skersvėjai nesupūte ir Ramučio 
Kaspar iūno bei Jono Valucko 
balso stygų. Vyrai t raukė dai
ną po dainos ir taip užbūrė 
Daytono lietuvius, kad pasku
t inę dainą „Vai ko nusižvengei" 
j ie išdrįso dainuoti kartu su 
m ū s ų sol is ta is , ir negal iu 
sakyti , kad labai prastai sekėsi 
Kar tu būtų dainavę ir kitas 
dainas , bet dauguma jų Ameri
koje d a r neg i rdė tos , nes 
neseniai sukurtos. 

Klebonas Vaclovas Katarskis 
— t ikras žemaitis. Teko jam 
skir t i grynai žemaitišką dainą. 
Matyt, daina patiko, nes solistai 
buvo pakviesti giedoti sekma
dienio pamaldose. 

Manau, pirmasis kontaktas 
pavyko, nes net lietuvių siela 
Jurg i s Mikalauskas sakė: „o 
kay!"* tad man beliko tuo 
patikėti 

Nedaug įspūdžių tesurašau ne 
todėl kad s i rgčiau senelio 
A n u p r o l iga. ku r ios net 
pavadinimą jis užmiršta, o 
todėl , kad š iuo metu . kai 
skrebinu plunksnele, mes jau 
esame Cbicagoje. lyg tyčia šiuo 
metu Frances Šlutienė verda 
žuvienę. 

Tad. sakau — iki pasimatymo, 
nešu rašinėlį ansamblio direk
toriui Putinui Grudzinskui pa
rodyti — ar pakankamai kukliai 
surašyta. Ak, sunku įprasti 
gyventi be cenzūros. 

A r v y d a s Ilginis 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REAI.TORS 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbarorrle būti 
Rimo Stankau* Klientais Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

03 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaiba gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ ^este n p' e-^esouose Sąž>-
rvnga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEû  BACE REÂ TORS 

INCOUe TAX - INSUftANCe 
6529 S KEDZlE 

778-2233 

Dr. Mindaugas Pautienis kalba Cape Code r gsėjo 23 d. vykusiame LB Bostono apylinkės suvažia
vime. 

BOSTONO ŽINIOS 
. .SODAUTO" ANSAMBLIS 

Zitos Kupčinskienės vado-
vadovaujamas etnografinis an
samblis „Sodauto" dalyvavo 
šiemetinėse Lietuvių dienose, 
vykusiose Los Angeles, Califor-
nijoje. Dėl didelių kelionės 
išlaidų visas ansamblis negalėjo 
pasiekti tolimojo Los Angeles, 
tad ten jam teko pasirodyti siau
resnėje sudėtyje, bet tai nesu
trukdė ansambliui pilnai atsis
kleisti ir pasirodyti reikalingoje 
aukštumoje. J is dalyvavo rengi
nio programos atlikime du kar
tus — šeštadienį ir sekmadienį, 
abiem atvejais susilaukdamas 
karšto publikos priėmimo ir 
aukšto įvertinimo. Bostono ir 
apylinkės lietuviams rengiamas 
„Sodauto" ansamblio koncertas 
įvyks gruodžio 1 d. So.Bostono 
Lietuvių piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje. 

BOSTONIŠKIAI „ŠVIESOS" 
KONCERTE 

Bostono ir apylinkės lietu
viams negalint suruošti Vil
n iaus pedagoginio instituto 
lietuvių liaudies dainų ir šokių 
ansamblio ..Šviesom" koncerto 
Bostone, nemažai jų nuvyko į to 
ansamblio koncertą New Have-
ne, CT. Visi grįžo labai paten
kinti koncertu. I jį atsilankė 
apsčiai net iš tolimesnių apy
linkių lietuvių bei kitataučių. 
Koncerte dalyvavusiųjų pasako
jimu koncerto programa buvo 
labai įvairi ir įdomi, originaliai 
paruošta. Visus žavėjo ne tik 
programa, bet ir jos atlikėjai — 
šaunusis Lietuvos jaunimas. 

LIETUVIAI REMIA JOE 
MALONE KANDIDATŪRĄ 

I valstijos iždininkus kandi
datu yra Joe Malone, kurį remia 
šios valstijos lietuviai. Tai jau
nas, vos 35 metų vyras, politiko

je naujas žmogus. Lietuvių 
komitetas per ..Laisvės Varpą" 
spalio 14 d. kvietė visus į rin
kiminį pobūv,. vykusį So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos patal
pose. Pabrėžiamas Joe Malone 
palankumas lietuviams ir jo 
geri ryšiai su prezidentu George 
Bush. Lietuvams labai svarbu 
turėti aukštose pozicijose as
menis, suprantančius lietuvių ir 
Lietuvos reikalus bei pasi
ryžusius juos remti. Aišku, 
išrinktųjų palankumo galima 
tiek susilaukti, kiek lietuviai 
rinkėjai remia juos savo balsais. 

PRANEŠIMAS APIE LB 
TARYBOS SESIJA 

„Laisvės Varpo" spalio 14 d. 
laidoje platu pranešimą apie 
spalio 5-7 dienomis Detroite 
įvykusią LB XII tarybos sesiją 
padarė joje dalyvavęs Alfonsas 
Petrutis. Ji- papasakojo sesijos 
eigą, pranešimus, paryškinda
mas eilę konkrečių darbų, atlik
tų krašto valdybos, įvairių 
tarybų ir kitų institucijų. Tokia 
greita informacija apie LB vado
vybės pasitarimus ir įvairius 
darbus stiprina Bendruomenę ir 
jos ryšius su Lietuviais įvairiose 
vietovėse. Sesijoje dalyvavo trys 
Bostono apygardos atstovai: Ed
uardas Meilus iš Worcesterio, 
Česlovas Mickūnas ir Alfonsas 
Petrutis - abu iš Cape Codo. 

Nuotr. Alf. Petručio 

Jonui Večkauskui iš Brocktono. 
Pirmasis greit atsigavo, sugrįžo 
į namus ir sėkmingai sveiksta, 
o antrasis dar vis neatgauna 
jėgų ir sveikatos. 

ATIDĖTAS ATVYKIMAS 

Harvardo universitetas buvo 
iškvietęs tris Lietuvos deputa
tus konferencijai. Dabar gauta 
žinia iš Lietuvos, kad telegrama 
pranešta, jog tas iškvietimas 
atidedamas vėlesniam laikui. 
Tuo būdu kviesti Lietuvos depu
tatai —.Mečys Laurinkus, Zita 
Sličytė ir Vidmantas Povilionis 
tuo tarpu neatvyks. 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

LB 
ONE STOP REAL 

ESTATE, INC. 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis į BUDRAITĮ. 
312-77S-3971 arba 312-767-0600 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis.Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ava. 
Tai. 436-7878 

Homa for Sala in Lamom 
Unsurpaaaad aattlng 

Gorgeous ground & pretty home on 2"'2 
aeres. wali-to-wall carpetmg & decoratmg 
touches will sūrely please you: large kit-
chen gracious dinmg area; 4 large bdrms 

For more mfo. please call 
Mary Jo Povallah and 

Honlg Raatty Inc. 
708-460-7090 offc. 
708-301-0001 homa 

MISCELLANEOUS 

HELP VVANTED 

LIGONIAI 

Ligos kankina daugelį vietos 
ir apylinkių lietuvių, ypač 
sulaukusiu vyresnio amžiaus. 
Paskutiniu metu operacijos 
padarytos Vaclovui Senūtai ir 

IŠ ŪKANŲ 
GRĮŽTA 

(Atkelta iš 3 psl.) 
Susibūrę Jaunimo centro kav i - r 
nėję prie kavos puoduko ir 
blynų, dalinomės paskutiniais 
įspūdžiais bei nuotaikomis. 
Buvo pasiūlyta nuo suvažia
vimo likusį pelną paskirti vie
nintelei Vokietijoje likusiai 
lietuvių Vasario 16-sios gim
nazijai. Prie to, suvažiavimo 
dalyviai dar suaukojo per tūks
tantį dolerių. Tie pinigai bus 
pasiųsti šiai švietimo įstaigai 
paremti. 

Vienas kitas jau žvelgė į laik
rodžius ir ruošėsi apleisti Chica-
ga. Žinoma, ne suvisai. Progų 
dar bus, juk Chicaga lietuvių 
sostinė, o lietuvių jaunimo cen
tro patalpos erdvios ir visad 
laukia svečių. Lauks Eichstae-
tiškiai kito susitikimo, jei ne 
Chicagoje. tai gal Lietuvoje. 0 
gal? 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

NEW JERSEY, NEVY YORK "Lietuvos Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. Iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Muslc of Llthuanla" programos, vedamos 
anglu kalba.li tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 Iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636. 

10°/o—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobmo ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

T e l . — GA 4-8654 
-^ 9* 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ST. BEDĖS MOTERŲ GILDIJOS 
METINĖ RANKDARBIŲ MUGĖ 

83 St. ir Kostner Ave. 
8 v.r. iki 4 v.p.p. 

INFORMACIJAI KREIPTIS: 
Tel. 581-6065 

44 metų lietuvis gali prižiūrėti 
namus ir padėti namų ruošoje ar 
kituose darbuose iki vasaros bet 
kurioje JAV vietovėje. Skambinti: 
Vytautui, te l . 1-708-652-0068 

Moteris ieško bet kokio darbo. 
Tel. 312-847-3824 

Ieškau moters namų ruošai, 
padėti ligonei ir gyventi kartu 
Floridoje Skambinti po 6 v.v. 
708-385-8924. 

FOR RENT 

Išnuomojamas puikiausias 4Vi 
kamb. 2 mleg. butas Marquette 
Parko apyl. Tik suaugusiems. Oro 
vėsinimas, pilnai įrengta virykla ir 
skalbykla. 1-70S-361-5594 

Nuo lapkričio 1 d. išnuomo
jamas 5 kamb. butas pirmame 
aukšte, Brighton Parko apyl. Be 
gyvuliukų. Skambinti po 5 v. p.p. 
tel. 312-847-3129. 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mleg. 
butas Marquette Parko apyl. arti 
72 St. ir California Ave. Galima tuoj 
pat užimti. „Security deposit". 

Tel. 312-737-2030 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Marquette Parko apyl. su virykla ir 
šaldytuvu. Prieinama kaina. 

Tel. 312-737-9228 

(\£l midlcind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipti* {Hermis Oeckys 

T*l. SS5-SS24. Nuo S ryte Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių šildymo sistemas: vandens ir 
kambarių. 

A. Banys 
Tel. 1-708-447-8806 

KARAS BRAUKIA 
KRUVINĄ AŠARĄ 

Algirdas Gustaitis 

Tai 2-jo Pasaulinio karo ir po 
karo metu rašytas autoriaus dieno
raštis Lietuvoje ir Vokietijoje. Pasi
traukimas iš Vilniaus, iš Lietuvos. 
Bėgimas iš Prūsijos, gyvenimas 
Vokietijoje ir po karo įsikūrimas 
Hanau pabėgėlių lageryje. Knyga 
turi 941 psi . 240 iliustracijų. Spau
dė Morkūno spaustuvė. Išleido 
Devenių Fondas. Kaina su per
siuntimu 30 dol. Illinois gyv. dar 
prideda 2.16 dol. valstijos mokes
čio. Užsakymus siųsti „Draugo" 
adresu 

Indėliai iki $100.000.00 
Apdrausti Federalinės valdžios 

* * * * * * * * * * * * * * 

* 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 

Visuomenininkai Bronius Juodelis. Jadvyga Damuftiene ir Lituanistikos 
tyrimo instituto direktorių* dr Jonas Račkauską* ne tik rūpinasi knygų, siun 
timo į Lietuva organizavimu, bet talkino siuntos paruosimo ir pakrovimo 
darbuose 

Esnc 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(706) 598 9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

1=1 
•i*. < i » c 
LEN0ER 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ANTRAS KAIMAS: VEIDAI IR 
TEKSTAI — stambi knyga su 
daugelio autorių straipsniais, 
humoristiniais ir satyriniais 
škicais, atsiliepimu ištrauko
mis, penkiais šimtais ilius
tracijų, graliai iileista Am. 
Lietuviu Bibliotekos leidyklos 
(Irrhuanian Library Press). 
Kaina so persiuntimu $22.00 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

Illinois gvventoai mok.? $2» OC 

- J ^ J^. JĮA JJC JfC >̂C 2 J C 2 f C 3 J ( 3 J ( 2 j C 2 j C 5fC * 



MŪSŲ KOLONIJOSE DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. spalio mėn. 24 d. 

Las Vegas nakties ir priešpiečių rengėjos. Iš kairės: Rūta Gustaitytė-Meyer, 
Ariana Kumpienė, Ramute Steikūnaite-Bergstrom. dr. Birute Pautieniūtė. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami. Fla. 

LAS VEGAS NIGHT 

Šiuo metu visos lietuvių kolo
nijos rūpinasi kaip daugiau su
telkti lėšų Lietuvos pagalbai. Ir 
Miami lietuviai gyvena tuo 
rūpesčiu. Jaunosios klubo narės 
pareiškė norą suruošti pora 
renginių ir i juos į t raukt i 
amerikiečius, kad sutelkus dau
giau lėšų, padėjus Lietuvos 
vaikų ligoninėms. 

Rūgs. 22 d. Fort Lauderdale, 
Marina Bay Ciube įvyko ruoš
tas pobūvis — Las Vegas Night. 
Dalyvavo arti 150 asmenų, tik 
dalis lietuvių. Vakaras praėjo 
su dideliu pasisekimu. Dalyviai 
vaišinosi, lošė kortomis ir bandė 
laimę įvairiausiuose laimėji 
muose. Laimėję vertingais daik
tais ir pinigais, o taip pat ir pra
laimėję, visi jautėsi laimingi bu
vę ,,Casino" ir linksmai pralei
dę vakarą . Šį renginį su
ruošė Rūta Gustaitytė-Meyer ir 
B i r u t ė Pau t i en iū t ė Jos 
dėkingos atsilankiusiems. 

VIDEO IS LIETUVOS 
• 

Grįžęs iš Lietuvos Vytautas 
Dubauskas rūgs. 29 d. Keistučio 
ir Kunigundos Kodačių nuosa
vybėje parodė televizijoje 
įdomias video kasetes. Jis turėjo 
galimybės daug kur dalyvauti ir 
nufilmuoti. Daugiau 40 asmenų 
buvo laimingi pamatę par
lamento rūmus Vilniuje ir išgir
dę posėdžiaujančios Lietuvos 
vyriausybės: aukščiausiosios 
tarybos pirmininko Landsber 
gio. ministerės pirmininkės 
Prunskienės. Latvijos. Estijos 
vadovų ir kitų deputatų kalbas. 
Dubauskas nufilmavo ir iš
dalino visiems rašto kopijas, kur 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
vyriausybės vadovai pasirašė, 
kad II pasaulinis karas nėra 
baigtas, kol Baltijos valstybėms 
nebus pripažinta Nepriklau
somybė 

Buvo taip pat įdomu pamatyti 
ir išgirsti prie parlamento prieš 
vyriausybę protestuojančius 
Lietuvos Lygos narius ir šaulius 
ir entuziastiškai kalbantį Lygos 
pirmininką Antaną Terlecką. 

PRIEŠPIEČIAI 

Lapkr. 10 d. Hotel Sofitel. 
5800 Blue Lagoon Dr.,Miami. 
ruošiami iškilmingi pnepiečiai. 
tikslu padėti Lietuvos vaikų li
goninėms. 11 30 bus patiekiami 
kokteiliai ir priešpiečiai, po to 
virimo demonstracija, kurią 
atliks iš New Yorko atvykusi 
specialiste Julee Rosso — virimo 
knygos autorė 

Priešpiečius ruošia Ariana 
Kumpienė ir Ramutė Steikū-
nai tė-Bergst rom. Jos yra 
sukvietę daug amerikiečių, tiki

si, kad ir nemaža lietuvių at
silankys. 

KLUBO ŽINIOS 

Lapkr. 4 d. St. Francis bažny
čioje bus atlaikytos pamaldos už 
mirusios k lubo narės a.a. 
Marcelės Garolienės sielą, o klu
be pagerbiant jos atminimą, bus 
duodami visiems veltui pietūs. 
Nuo šios dienos klubo pietūs bus 
tiekiami kas sekmadienį 3 
vai. 

Rugsėjo 22 d. mirė klubo 
narys Anthony Mikaliūnas. 
Klubo vardu jautir iai atsi
sveikino pirm. Elena Jonušienė 
ir Alice Lopez angliškai. Miru
sio pageidavimu jo pelenai iš
barstyti jūros bangose. Klubo 
nariai giliai užjaučia likusią 
žmoną Oną. 

Hartford , CT 

A.A. ALGIMANTĄ 
DRAGŪNEVIČIU 

AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS 

Mirtis tai lyg ir lieptas iš šio 
laikino gyvenimo į Amžinybę. 
Visi, vieni anksčiau kiti vėliau, 
turėsime juo praeiti, kaip 1990 
m. rugpjūčio 25 d. iš Hartfordo 
l igon inės juo perėjo a.a. 
Algimantas Dragūnevičius. 

Velionis buvo gimęs 1924 m. 
spalio 24 d. Panevėžyje. Augo ir 
mokėsi Kaune ir Vilniuje. 
Antrą kartą bolševikams plūs
t a n t į Lietuvą, su šeima pasi
t raukė į Vokietiją. 1949 m. 
emigravo į JAV Hartford, CT., 
ku r visą laiką, išskyrus pasku
tinius keletą metų Farmington, 
CT, ir gyveno. Kaip ir daugeliui, 
a.a. Algimantui pirmieji metai 
čia nebuvo lengvi, bet tvir ta 
valia ir ryžtas viską nugalėjo. 
Nes i s laps tydamas , neveng
damas darbo, greitai įsijungė į 
l i e tuv i šką veiklą . A.a. 
Algimantą matome muz. Jurgio 
Pe tka ič io vadovau jamame 
bažnytiniame chore, vėliau vyrų 
oktete, vyrų chore ir mišriame 

Šią vasarą turėjo laimės 
aplankyt i Lietuvą šie klu
bo na r i a i : Sofija Rama
nauskienė, Ramoną Ramūnie-
nė, Linda Bendoraitienė, Jonas 
Aušra, Albinas Liaugminas, 
Vy tau tas ir Vi rg in i ja Du
bauskai su dukra Diana. Ben
doraitienė išbuvo 3 mėnesius ir 
klube rūgs. 9 d. papasakojo savo 
įspūdžius. Klubui įteikė atvežtą 
aukščiausiosios tarybos pirm. 
Vytauto Landsbergio portretą ir 
jo parašytą knygą „Atgavę 
Viltį". 

Gunda K. 

GĖDINGAS 
PRISIPAŽINIMAS 

chore „Aide". Atjausdamas 
sunkią l ietuvių gimnazijos 
Vokietijoje padėtį. įsteigia „Va
sario 16" gimnazijai remti 
būrelį ir j am vadovauja. Pats 
pirmasis atsiliepia \ tik įsteig
tą Lietuvių Fondo atsišaukimą 
aukoti, nenuilstamai ragina 
apylinkės lietuvius tapti Fondo 
nariais ir ilgus metus išbūna 
Lietuvių Fondo įgaliotiniu 
Hartforde. Svetimi jam buvo 
asmeniški kivirčai, apkalbos, 
p a r t i n ė s r ie tenos. Gi l ia i 
apgailestavo mūsų veiksnių 
nesu ta r imus ir troško visų 
bendro darbo bendram reikalui. 
Niekad nesiveržė į pirmau
jančių eiles. Kuklus, darbštus ir 
iki pasiaukojimo atsidavęs Lie
tuvos išlaisvinimui ir lietuvybės 
išlaikymui - toks buvo a.a. 
Algimantas. T xiėl visai supran
tama, kad jis tampa LB Hart
fordo apylinkes, o vėliau ir 
Connecticut apygardos valdybos 
pirmininku. Visos tos sąži
ningai atl iekamos pareigos 
atima daug laiko ir jėgų. Aišku. 
visa tai atliekama laisvalaikiu. 
Atrodytų, kad tiek darbų ir 
pareigų turėjo atimti visą velio
nio laisvalaikį, bet taip nebuvo. 

1959 m. tuometinis Hartfordo 
„Tėvynės garsų" lietuviškos 
radijo programos vedėjas muz. 
Jurgis Petkau iš prikalbina a.a. 
Algimantą vesti radijo pro
gramos kultūrinę dalį. Puikiai 
suprasdamas lietuviško radijo 
reikšmę lietuvių gyvenime a.a. 
Algimantas įsijungia į „Tėvy
nės garsų" radijo darbą. Po 
nepilnų dviejų metų muz. J. 
P e t k a i č i u i dėl susidėjusių 
aplinkybių negalint toliau vado
vauti „Tėvynės garsams", ve
dėjo pareigas perima a.a. Algi
mantas. Taigi 31 metus išbuvo 
„Tėvynės garsuose". Neišbuvo, 
bet išdirbo. Tik tas, kam teko 
artimiau susirišti su radijo 
programų vedimu, gali supras
ti koks tai yra darbas. Turbūt 
visiems aišku, kad jis nepra 

lietuvių parapijos bažnyčioje už 
a.a. Algimanto sielą šv Mišias 
aukojo klebonas kun Juozas 
Matutis, kun. Albinas Gurklis, 
MIC. ir kun. dr. Valdemaras 
Cukuras . Pastarasis , o jis yra 
buvęs velionio senelio mokinys, 
pamoksle apgailestavo velionio 
netekimą tiek parapijos, tiek ir 
lietuviškos veiklos gyvenime. 
Pamaldas giesmėmis praturtino 
vyrų trio. 

Ilga automobilių eilė palydėjo 
velionį į Šv. Benedikto kapus. 
Čia po minėtų kunigų atliktų 
liturginių apeigų LKV s-gos 

„Ramovė", kurios nariu buvo ir 
a.a. Algimantas, vardu atsi
sveikino skyriaus pirmininkas 
L i o n g i n a s Kapeckas . o 
artimiausių bičiulių vardu muz. 
Jurgis Petkaitis „Marija Ma
rija". Tautos himnas ir an t 
kars to dedami gėlių žiedai 
užbaigė laidotuves. 

Mielas a.a. Algimantai, tebū
nie Aukščiausiojo Tau leista iš 
jo prieglobsčio stebėti vis labiau 
ir labiau laisvėjančią Lietuvą, o 
liūdesyje likusiai šeimai — 
giliausia užuojauta. 

J . B e n i ū n a s 
A. a. Algimantas Dragūnevičius. 

sideda ir nesibaigia vienos 
valandos pasėdėjimu pr ie 
mikrofono. Aišku, čia ne vieta 
ir ne laikas aiškinti programos 
paruošimo eigą, tačiau žinotina, 
kad tai ilgų valandų ir didelio 
pasišventimo darbas. A.a. Algi
mantas iš meilės lietuviškam 
radijui ir t v i r tu t ikė j imu 
Lietuvos laisve jį dirbo. Net ir 
sunkios ligos patale būdamas 
teiravosi ką naujo praneša 
Vilniaus radijas, kaip sekasi 
„Tėvynės garsams". Jį lankiu
siems sakydavo — ..Tėvynės 
garsai" — mano gyvenimas. 

Rugpjūčio 28 d. vakare daug 
lietuvių ir kitataučių, net ir iš 
tolimų vietovių Giuliano-Saga-
rino laidotuvių namuose praėjo 
pro a.a. Algimanto karstą ati 
duodami jam t ik ra i užsi
tarnautą paskutinę pagarbą ir 
pareikšdami užuojautą 
skausme l ikusia i mot inai 
Anelei, sesutei Audronei Pakš 
tienei, broliams Gediminui ir 
Vitoliui ir jų šeimoms. Po 
klebono kun. Juozo Matučio 
sukalbėto rožinio LB Conn. apy
gardos pirmininkas Jaunutis 
Nasvytis velionį atsisveikino 
Bendruomenės, o dabartinis 
„Tėvynės garsų" vedėjas — 
Alfonsas Dzikas radijo valandos 
štabo vardu. Prieš išsiskirstant 
visi bendrai velionį atsisveikino 
su ..Lietuva brangi". 

Rytojaus dieną Švč. Trejybės 

Jų buvo 120.000. Vienu ar 
kitu būdu atsiradę Amerikoj, 
dirbo, kūrėsi, planavo ateitį. 
Iškėlę koją Californijoj, dau
gumas jų liko čia nuolatiniam 
apsigyvenimui. Tai buvo gelton-
odžiai iš Japonijos salų. Būdami 
kitos rasės, negalėjo įsilieti į 
baltųjų bendruomenę. Darbš
tumas, tvarkingumas bei parei
gos jausmas užtikrino jiems 
ramų gyvenimą. Rasė buvo 
išlaikoma, atsikviečiant sužie
duotines iš gimtinės. Jaunosios 
buvo pasirenkamos iš foto nuo
traukų, kas tais laikais buvo 
populiarus būdas pradėti šeimą. 
Viena iš tokių „foto suža
dėtinių" buvo Nejiu Inouje. Jau
nojo rūpesčiu pas i ekus i 
Ameriką, nerado medžių, ant 
kurių augtų pinigai, nei doleriai 
nesimėtė gatvėse. Kas jų laukė, 
buvo kietas darbas alyvmedžių 
soduose. Ir tokių buvo šimtai 
tūkstančių. Samdytojai buvo pa
tenkinti ir nesiskundė nė sam
diniai. 

Bet viskas pasikeitė, kai Japo
nijos imperatoriaus „garbingieji 
jaunieji arai" puolė iš pasalų 
Amerikos karo laivyno bazę Ha-, 
vajuose. Visi karo laivai, buvę 
tą sekmadienio rytą bazėje 
• 1941 metais gruodžio 7 dieną), 
buvo a rba paskandint i a r 
sunkiai sužaloti. Trys lėktuv
nešiai ir septyni kreiseriai, bū
dami tuo laiku atviroj jūroj, iš
vengė tragedijos. Net ikė to 
puolimo nuostoliai buvo: 18 
laivų paskandinta, 174 lėktuvai 
sunaikinti ir žuvo 3,581 karys. 

Po tokio smūgio, be paskelbi
mo karo. Amerikos vyriausybė 
griebėsi griežtų priemonių, 
izoliuojant Amerikoj gyve
nančius japonus. Įsteigti ,.per-
keldinimo centrai" buvo aptver
ti spygliuotų vielų tvorom ir su 
sargybinių bokštais. Tokie cen
trai buvo Californijoe. Colorado, 

Wyoming valstijose. Vienas iš 
surinkimo punktų buvo Califor-
nijos Arkadijoj, kur surinktieji 
buvo patalpinti arklidėse. Per
vežimui į „centrus" buvo naudo
jami troškūs prekių vagonai. 

Yoso Takata, viena iš tų foto 
sužadėtinių, atvyko į Ameriką 
1920 metais. J i su vyru nuomo
dami žemę, augino avietes ir 
braškes. Nenuėmus derliaus ir 
juodu buvo izoliuoti. Sudegus 
Takakuros namui, draudimo 
kompanija atsisakė mokėti ap-
draudą, nes, vaikams žaidžiant 
su degtukais, užsidegė jo namas. 

Nepateisinamas vyriausybės 
elgesys bus istorikų įvertintas, 
kaip vienas iš beteisių ir rasinių 
persekiojimo epizodų Amerikos 
istorijoj. Su nekant rumu laukė 
išlikę gyvi to laikotarpio liudi
ninkai, kada vyriausybė prisi
pažins padariusi apgailėtiną 
sprendimą ir ats iprašys už 
padarytas skriaudas. 

Ir šį mėnesį po ilgo kongreso 
vilkinimo prasidės čekių siunti
nėjimas. Kiekvienas, išlikęs 
gyvas gauna 20,000 dolerių. 
Daugelis iš dar gyvų yra 80, 90 
ar 100 metų amžiaus. Iš 70,000 
dar gyvų, kiekvieną mėnesį 
miršta tarp 100 ir 200. Kurie 
mirė po 1988 metų, čekį gaus jų 
vaikai arba giminės. 

Apie 10,000 išlikusių gyvų 
San Francisco apylinkėje paga
liau sulauks atpildo, kurio jie 
taip ilgai laukė. Išmokėta suma 
pa tv i r t i n s jų ne te i sė tą 
apkaltinimą. Anot San Fran
cisco Amerikos japonų bend
ruomenės p i r m i n i n k o , 
nevisuomet pinigai yra pirkimo 
galia, ka r t a i s pinigas sim
bolizuoja ir kai ką kitą -
pripažinimą, padarius klaidą. 

Kada Tarybų Sąjunga prisipa
žins padariusi klaidą? 

E d m u n d a s Jakaitis 

A.tA. 
Dr. HARRY Z. BENDER 
Gyveno Oakbrook apylinkėje. 
Mirė 1990 m. spalio 21 d., 8 vai. vakare. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 33 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elitą, duktė Viktorija 

Frenz. tentas William, anūkė Nicole. motina Teresė ir sesuo 
Gertrūda Bender; dukterėčia Regina Kortas, vyras Michael 
su šeima; sūnėnas Viktoras, žmona Linda su šeima; uošviai 
Gerda ir Vacys Narkevičiai bei kiti giminės, artimieji ir 
draugai. 

Velionis buvo sūnus a.a. Aleksandro 
Kūnas pašarvotas spalio 24 d .trečiadienį nuo 1 iki9v.v. 

Hills Funeral Home. 10201 South Roberts Road. Palos Hills, 
Illinois. 

Laidotuvės įvyks spalio 25 d . ketvirtadienį Iš koplyčios 
9:15 vai. ryto bus atlydėtas į St. Patricia bažnyčią. 8600 W. 
91 St., Hickory Hills, Illinois, kurioje įvyks gedulingos 
pama.doa už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazmiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima. 
laidotuvių direkt. Donald A Petkus Tel 1-708430-4455. 

A.tA. 
VIKTORIJA LUKIENĖ 
'yveno Treasure Island. FL. anksčiau Australijoje ir Ix>s 

Antele*, CA. 
4irė 1990 m. spalio 17 d , sulaukusi 79 m amžiaus. 
iimė Lietuvoje, Žemaitijoje. 
'asiliko dideliame nuliūdime duktė Danute Mažeikienė, 

žer as Vytautas; anūkai. Viktoras Barauskas ir Andrius Ba 
- k a s su žmona Irena; du proanūkai: Aleksas ir Lidija 
Lietuvoje brolis Domininkas Martinkus ir kiti gimines. 

kelionė buvo našle a.a. Jono Luko 
laidotuvės įvyko šeštadieni, spalio 20 d. Po gedulingų 
ų Dievo Apvaizdos bažnyčioje. St Petersburg. FL velione 
) nulydėta ir palaidota Park Memonal kapinėse. St. 
raburg, FL. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs-
os pasimelsti už a.a Viktorija 

mi 
b«. 
P> 

U 

Nuliūdę duktė, žentas, anūkai ir proanūkai. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir U-312) 523-9852 

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
P R A N E Š A 

k a d a t i d a r o n a u j u s l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e P a r k e 

Kit i S. C . Lack l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 Southvvest Hvvy. * Pa los Hi l ls 
9236 S. R o b e r t s Rd . * Hickory Hi l l s 

2424 VV. 69 St. * Ch icago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 Wesl 7Kt Street 
t hkago, Illinois 60^2^ 

l-<312>-476-2345 

Mills Funeral Home 
10201 N>uth Roberts Road 
Palos HilK Illinois 60466 

708-430-44 55 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50lh A u n t 

(. Kero. Illinois 60660 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
U4h South ^>th Avenue 

C ieero, Illinois mto^l 
708-652-1003 

Visus l a ido tuv ių n a m u s gali te pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PFTKL'S 
DONALD A PFTKL'S 

DONALD M. PFTKUS 
1 AVVRFNCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o . I l l ino i s 

PATARNAUJA CH1CAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 

file:///1arquette


DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. spalio mėn. 24 d. 

x A. a. kun , A n d r i u s Sen
k u s , ka ip , . D a r b i n i n k a s " 
praneša, mirė spalio 14 d. Velio
nis buvo g imęs 1901 m. 
rugpjūčio 24 d. K u n i g u 
įšventintas 1924 m. spalio 26 d. 
P r ik lausė Vi lkav i šk io vys
kupijai. Buvo toje vyskupijoje 
asistentas ir klebonas. Pasku
tiniu metu buvo pensijoje ir 
gyveno Lake Worth, Fla. Jo 
laidotuvėmis rūpinosi kun. D. 
Chepanis. 

x Gen. T. D a u k a n t o j ū r ų 
šaulių k u o p a lapkričio 10 d., 
šeštadienį. Šaulių namuose 
r eng ia t r ad i c in i r e n g i n į , 
kurio metu bus įteiktos dovanos 
1990 m. kuopos šaudymo varžy
bų laimėtojams. Svečiai bus vai
šinami šaltais užkandžiais, šilta 
vakariene. Veiks gausus įvai
riais gėrimais baras. Bus pra
vestas vertingų dovanų laimė
tojams paskirstymas. Šokiams 
gros s m a g u s R a m a n a u s k o 
orkestras. Kviečiami visi šauliai 
ir šauliškosios veiklos rėmėjai 
bei lietuviškoji visuomenė daly
vauti. 

x „Di rvos" de imant in io ju
biliejaus Detroito, Mich., komi
tetas atsiuntė 20 dol. auką už jų 
darbų garsinimą „Drauge" ir 
pal inkėjo komi t e to v a r d u 
Vladas S t a š k u s ge r i aus ios 
sėkmės. Dėkojame už linkėji
mus, auką ir dėmesį. 

x J o n a s Daugė la , Ormond 
Beach, Fla., „Draugo" bend
radarb is , v i suomen in inkas , 
muz. Stsys Gailevičius, Willow-
dalė, Ont., Kanada, Liucija 
Kurku l i s , Rochester , N . Y . 
grąžino laimėjimų šakneles su 
25 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Ats iun tė po 12 dol . ir 
grąžino laimėjimų šakneles: 
Adam Piešina, Anna Glebis, 
Sofija Mar t in , Joseph Bar-
dauskas, S. Karalenas, Bronius 
Kovas, Adam Maciejauskas. 
Labai ačiū. 

x Kun. A n t a n a s Markus 
pradėjo kaip asistentas darbuo
tis Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčioje Brighton Parke. 
Jis yra įšventintas 1980 m., dir
bos lietuvių ir ne lietuvių 
parapijose, bet čia galės mielai 
p a t a r n a u t i l i e tuv iams ir 
nekalbantiems lietuviškai. 

x Zaras išk ių k lubo gegu
žinė nariams ir visai lietuvių 
visuomenei bus spalio 28 d., sek
madienį. 12 vai dienos Šaulių 
namuose. Veiks baras, laimėji
mai, gros Kosto Ramanausko 
orkestras. Kas gali, prašome 
atsinešti laimėjimams fantų. 

x Nuo a te inanč io sekma
dienio, spalio 28 d., laikrodį 
reikės viena valanda pasukti 
atgal. Pamaldos bažnyčiose, 
eismas jau bus pagal naują laik
rodį, tai yra viena valanda 
vėliau. Geriausiai laikrodį 
pasukti šeštadienio vakare. 

x Naujus Metus sut iki te 
Lietuvoje! Kelionė gruodžio 
28-sausio 13 d. 1991; 14 naktų 
Lietuvoje, viena naktis Kopen
hagoje. Kelionės kaina: iš 
Chicagos $1.675, iš New Yorko 
$1,575. Nedelskite registruotis 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
C h i c a g o , I L 60643, t e l . 
312-238-9787. 

(sk) 

x P o t r iumfal iškų koncer
tų Bostone, menininkai iš Lie-
t įvos — A. Budrys ir D. Sadaus
kas - atliks koncertą ir spek
taklį „Tautos atgimimas" Jau
nimo centre sekmadienį, lap
kričio 4 d. 3 v. p.p. Bilietai 
P a t r i a parduotuvėje . 

(sk) 

x Lietuvių Opera maloniai 
primena, kad jau laikas grąžinti 
laimėjimo bilietų šakneles, ku
rie dar negrąžino, nes tų bilie
t ų t raukimas bus Operos ba
liaus metu lapkričio 3 d. Jau
nimo centre Grąžinusiems 
Operos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja. Taip pat kviečia daly
vauti Operos baliuje. Vietas dar 
galima užsisakyLi pas valdybos 
sekretore Reginą Smolinskie-
nę šiuo telefonu: 582-1771. 
Baliaus meninę programą atliks 
Operos choras, diriguojamas 
Alvydo Vasaičio ir solistai 
A u d r o n ė G a i ž i ū n i e n ė ir 
J u l i u s Sav r imas . Akompa
nuoja Manigirdas Motekaitis. 
Visas pelnas skiriamas „Lie
tuvių" 4 veiksmų operos spek-
talių išlaidoms sumažinti. 

(sk> 

• \ d \ > ' k , > t . l s 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M° VV 63 St.. Chi t igo. II M*>29 

Tel U-3121 ~f-5162 
14W0 S Bell Rd.. I ockport. U MH41 

l ei (708) W-4Rh6 
VaUndos pa^al susitarimą. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S Ked?ie Avenue 

< hicago U 6062<* 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo va! nu<> 9 iki 7 vai va* 
• I t v r iki i vai d 

\DVOKATAS 
Vytenis l ie tuvninkas 

2501 VV. 6<*th St.eet 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandom ;Mk;<il Mi>it<mma 

ADVOKATAS 
ALGIRDĄ- R OSTIS 

201 K. O g d > n \ \ « . Ste. 18-2 
H i n s d a l * . H B052I 
Tel. i708)32S3157 

Yaland'^ p*K"l .-itanma 

x Nor in t p i rk t i bei parduoti 
sklypus ar namus, prašome 
k r e i p t i s į V y t . a r G e n ę 
Beleckus , 540 A m b a s s a d o r 
Ct. S u n n y Hills, F la . 32428, 
tel . 904-773-3333. 

(sk) 

x Pa t ik s l i n imas . V. Skuo
džio s t r a ipsny ,,Ar i šma
tuojamas tikėjimo g i lumas" 
„Draugo" spalio 19 d. laidoje an
tros pastraipos pirmąjį sakinį 
re ik ia ska i ty t i : , ,Vien t ik 
bažnyčios reguliarus lankymas 
negali būti kriterijumi nusta
tyti tikėjimo gilumą". 

x P a t r i a dovanin ių p r e k i ų 
ir elektronikos p a r d u o t u v ė s e 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pageidau
jamų, reikmenų didelį pasirin
kimą. Priimam užsakymus ir iš 
kitų miestų. Siunčiame prekes 
į Vilnių ka rgo-o ro linija. Tel . 
312-778-2100. 

(sk) 

x J U O Z A S BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas Skambinti: Bell-
Bace R E , tel. 778-2233. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 6 - mais
to p r o d u k t a i bus pristatyti 
jūsų nurodytu adresu bet kur 
Lietuvoje 10 d a r b o d i e n ų 
la ikotarpyje . 10 sv. miltų, 10 
sv. cukraus. 5 sv. ryžių. 5 sv. 
konserv. druska, 4 sv. valg. 
druska, 18 oz. riešutinis svies
tas. 2 dež. džiovintų slyvų. 2 dėž. 
razinų, 64 oz. aliejus, 1 dež. įvai
rių arbatų. 39 oz. pupelių kavos. 
12 oz kakavos. Pilna kaina 
$100.00 - kreiptis „ Ž A I B A S " 
9525 Sou th 79th Ave., Hicko-
ry HUls, IL 60457. Te le fonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x Sa lomė ja Endr i jon ienė , 
Jaunimo centro direktorė ir Mo
terų klubo pirmininkė, šį penk
tadieni, spalio 26 d., 7:30 vai. 
vak . kav inė je r u o š i a m a m e 
Moterų klubo veiklos dešimt
mečio minėjime apžvelgs klubo 
ve ik lą , a t l i k t u s d a r b u s , 
prisimins amžinybėn išėjusias 
nares, apibūdins dabartines dar
buotojas. Bus parodyta šio Mote
rų klubo veikla vaizdajuostėje. 
Visuomenė, o ypač Jaunimo 
c e n t r o pas l augomis pasi-
naudojantieji , kviečiami at
s i l a n k y t i vaka ronė je ir 
domėjimusi paskat in t i savo 
laiką ir darbą savanoriškai 
aukojančias moteris entuzias
tingai žvelgti į ateinančio de
šimtmečio veiklą. 

x 1989 m. l apkr i č io mėn . 
Los Ange les dramos sambū
ris vyko į Lietuvą su savo „Žmo
nės ir beržai" pastatymu. 1990 
m. rugpjūčio mėn. Toronto „Ait
varas" ir Hamiltono „Aukuras" 
taip pat gastroliavo Lietuvoje. 
Šie vienetai, ka r tu su Chicagos 
„Vaidilutės teat ru" ir Chicagos 
lietuvių vaidintojų grupe pasi
rodys VIII Teatro festivalio 
d a l y v i a m s lapkričio 15-18 
dienomis Chicagos Jaunimo 
centre Festivalį rengia JAV 
L i e t u v i ų Bendruomenės 
Kultūros taryba. 

x Vyr . Lietuvių cen t r e — 
„ S e k l y č i o j e " išnuomojami 
kambariai vyr. amžiaus lie
t u v i a m s . Kre ip t i s te l . 
312-476-2655. <sk) 

x Lietuvių Fondu i , 5-tam 
milijonui užbaigti vajaus pro
g a auko jo ; $1,000 Barbara 
Plikaitis, $500 Juozas ir Nijolė 
P u p i a i , $400 dr. Juozas 
P l i k a i t i s , po $200 Ju rg i s 
Mikaila, Šarūnas ir Audronė 
Užgiriai, $127 Petras Bernota-
vičius, po $100 Pranas ir Mo
n ika Andrejauskai ir Eugenija 
Bogu t i enė . P r a š o m e siųsti 
a u k a s ir į s igyt i b i l i e tus 
lapkričio 10 d. pokyliui LF būs
tinėje - 3001 W. 59th St., 
Chicago, B, 60629. 

(sk) 

x P r i s t a tome Lietuvoje tik 
nau jus automobi l ius . Lada-Ži 
guli nuo $3500 iki $3900, Volga 
— $6,500. Visoms garantija. 
P a r ū p i n a m e b u t u s gimi 
naičiams. Skambinti iki 12 vai. 
dienos Ąžuolui (312) 434-8618. 

(sk) 

mm. mu ŽVAIGŽDUTE 
fc^^Bjgfcjį."* 1* Įsteigtais L%etvMų Mokytojų Sąjungos Chtcagos skyriau* 

Redaguoja J. Pu«~as. Medžiagą silpti: 3206 W. «5th 

Kad ir po vandeniu Taksiukas nepasiduoda... 
Iliustracija iš A. Gustaičio knygos „žuvininkai". 

Dail ininkė J i n a Leėkiene 

J I E NEBUS TOKIE 
MAŽIUKAI 

Tas Aliukas — kaip varliukas, 
O Alytė — kaip varlytė. 
Bėginėja, šoka, sukas. 
Jis mažiukas, ji mažytė. 

Nesityčiokit, zuikeliai, 
Nesijuokit, voveraitės: 
Augs berniukai kaip kleveliai, 
O mergaitės — kaip eglaitės. 

Nei Aliukas kaip varliukas, 
Nei Alytė kaip varlytė. 
Jis nebus toksai mažiukas, 
Ji nebus tokia mažytė. 

L e o n a r d a s Ži tkevičius 

GALVOSŪKIS NR. 11 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

x Greit p a r d u o d u v ienos ir 
dviejų seimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S t ankus , tel. (312) 586-5969 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
I N C . rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tant iems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
t ikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G . T . I N T E R N A T I O N A L , 
I N C . , 9525 S. 7 9 t h Ave., 
H i c k o r y Hills, IL . Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x BUENOS A I R E S , Argen 
t ina, vadinamas Pietų Ameri
kos Paryžiumi — elegantiškas, 
j u d r u s mies tas . Grožėsitės 
plačiais bulvara is , parkais, 
skulptūromis, paminklais ir 
muziejais. Parduotuvėse rasite 
rvairių odos išdirbinių didelį 
pasirinkimą, keliaudami su 
..DRAUGO" ekskursija š.m. 
l apkr i č io 26 d. Informacija ir 
registracija — Amer i can Tra
vel Service B u r e a u , 9727 S. 
Western Ave., Chicago, IL 
60643; tel . (1-312) 238-9787. 

(sk) 

x Lietuvoje reikal inga dan
tų t a i symui medž iagą galima 
gauti per „CALIBRO CORP.", 
511 E. 127 St., Lemont. IL 
60439 (Pasaulio Liet. centre), 
tel. 708-257-8008. 

(sk) 

LIETUVA - TAVO 
VARDAS ŠVENTAS 

Mes, studentai, čia išlaikome 
Lietuvos vardą šventu. Mes 
aukojam Lietuvai savo laiką 
mokytis ir studijuoti lietuvių 
kalbą, papročius ir t au tos 
istoriją. Man svarbu išmokti ir 
žinoti mano tautos ir mano tėvų 
praeitį,nes mūsų generacijai rei
kės išlaikyti tą brangų turtą. 
Yra didelė dovana — gimti ir 
būti lietuviu. Būdamas lietuviu, 
gali gyventi daug platesnį ir 
žymesnį kultūrini gyvenimą. 
Mums daba r reikia padėti 
Lietuvai jos kelyje į laisvę. 
Mums reikia padėti jai ekono
miškai, politiškai ir socialiniai. 
Aš planuoju kitais meta is 
keliauti į Lietuvą Aš ten gal 
lankysiu kursus Vilniaus uni
versitete, dalyvausiu sporto 
šventėje, o taip pat i r skautų 
stovykloje. Dalyvaudamas šioje 
veikloje, aš galiu daug padėti 
Lietuvai. Kai baigsiu universi
tetą, galėsiu praleisti vasarą 
Lietuvoje, padėti materiališkai, 
politiškai ir akademiškai. 

Paulius K u d i r k a , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

aukšt. lit. m-los mokinys. 
(„Aš čia gyva"). 

VYTAUTO DIDŽIOJO 
VAINIKAVIMAS 

Po Žalgirio mūšio Lietuva 
nebekariavo daugiau. Miestai 
augo, žmones tu r t ė jo i r 
Vytautas pasidarė didelis val
dovas. Lietuvos žemės tęsėsi 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų. 
Vytautas pagarsėjo ir buvo 
pavad in tas Didžiuoju. J i s 
nutarė Lietuva padaryti sava
rankiška valstybe, nutraukiant 
ryšius su Lenkija, tuo būdu 
nutarė vainikuotis Lietuvos 
karaliaus vainiku. 

Jogaila ir visi Europos kara
liai jam pritarė. Vokiečių im
peratorius Zigmantas pažadėjo 
Vytautui ir jo žmonai atsiųsti 
karališką vainiką. Vainikavimo 
diena buvo paskirta. 1430 m. 
rugsėjo mėn 8 dieną. I Lucko 
pilį suvažiavo daug svečių ir visi 
laukė vainikų Lenkai labai 
nenorėjo, kad Vytautas taptų 
karalium. Negalėdami nieko 
kito padaryt:, užpuolė per jų 
žemę keliaujančius pasiuntinius 
ir a tėmė vainikus. Tač iau 
Vytautas nenusileido. Impera 
torius pažadėjo atsiųsti k i tus 
vainikus. Buvo paskirta nauja 
vainikavimo data. Vytautas 
nebesulaukė tos dienos, mirė 
spalio 27 dieną. 

Daina Sa ib , 
Dariaus Girėno lit m-los 

7 sk. mokinė 

SKAITAU LAIKRAŠTI 

Atsiverčiau laikraštį ir patai
kiau tiesiai į astrologiją. Man 
įdomu sužinoti apie savo gyve
nimą. Kartais man taip pat 
įdomu skaityt i , kas vyksta 
mano aplinkoje, mūsų apylinkė
je. 

Nelinksma skaityti apie tai , 
kas mirė arba kas buvo nužu
dytas. Tas man neįdomu. Pasi
taiko keletas pranešimų, kurie 
mane domina. Labai naudinga 
sužinoti apie mūsų prezidento 
Busho politiką. Kartais man 
patinka skaityti komikus, nes 
jie juokingi. Kai aš skaitau 
„Draugą'', aš žiūriu į nuo
traukas ir skaitau savo senelio 
straipsnius. 

V e n e s a Varna i tė , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

aukšt. lit. m-los mokinė. 
(Jubiliejinis leidinys). 

KRYŽMINĖ UGNIS 
P R I E Š Š V E D U S 

(Padavimas) 
Kai švedai atvyko į Lietuvą, 

jie labai skriaudė žmones. Ypač 
žiauriai kankindavo moteris ir 
vaikus. Vieną kartą, bemiegant 
lietuvių generolui pasirodė 
sapne angelas ir liepė jam 
keltis, prikelti savo kariuomenę 
ir pradėti šaudyti į švedus 
kryžmine ugnim (Karių šau
dymas į vieną vietą iš dviejų 
pusių). Generolas pradžioje 
nenorėjo t ikėti , bet angelas ir 
antrą, ir trečią kartą liepė 
keltis. Pagaliau neiškentęs ge
nerolas atsikėlė, prikėlė savo 
kariuomenę ir pradėjo šaudyti 
į švedus kryžmine ugnimi. Vos 
t ik jie pradėjo kryžminia i 
šaudyti, staiga pradėjo trankyti 
griaustinis į švedus. Ilgai dar 
laikėsi švedai, bet matydami, 
kad neatsilaikys prieš lietuvius, 
pradėjo bėgti, prisiekdami nie
kuomet negrįžti į Lietuvą. (Pa
pasakojo L Senūta, 82 m. am
žius iš Kabinių kaimo, Alytaus 
valsčiaus. Užrašė V. Barzilaus-
kas 1936 m.). 

Iš d r . J . Balio a rchyvo 

KUNIGAIKŠTIS 

Dessau kunigaikštis Leopol
das , ka r t ą e idamas gatve, 
pamatė berniuką su nešvaria 
nosimi. 

— Nusišluostyk nosi. vaike, — 
pasakė kunigaikštis. 

— Aš neturiu nosinės, — 
atsakė vaikas. 

Kunigaikštis išėmė iš kišenės 
guldeną ir duodamas jį vaikui 
tarė: 

DRAMBLYS VEL DINGO 

Aš laimingas sėdėjau smėlio 
dėžėje, žaisdamas su savo 
p l a s t i k i n i u d rambl iu . Tą 
dramblį aš buvau pametęs prieš 
metus. Bet vėl jį pamesti neno
rėjau. Žaisdamas su drambliu, 
aš pakasiau jį po smėliu. Po to 
atkasiau smėlį, bet žiūriu — 
dramblio nėra. Susijaudinęs 
pradėjau verkti. 

Staiga smėlyje pasidarė skylė. 
Pradėjau grimzti į smėlį; aš šau
kiau ir klykiau. Staiga nukritau 
į požeminį miestą. Priėjo prie 
manęs šimtas milžinų. Didžiau
sias mane pakėlė ir įsidėjo į savo 
kišenę. Kišenėje buvo maža 
raudona varlė. Aš bijojau, kad 
mane suės, bet ji prišoko prie 
manęs ir paklausė, koks mano 
vardas. Aš nedrąsiai atsakiau, 
kad mano vardas Kovas. Tada 
var lė sako: „Mano va rdas 
Tomas. Aš jau čia trečia diena. 
Aš čia atsiradau, kai nardžiau 
vandenyje. Netikėtai smėlyje 
pasidarė duobė ir ta ip aš čia at
siradau". 

Didelė r anka įkišo didelį 
ma i šą ma i s to į k i š e n ę . 
(Milžinams tas maistas buvo 
niekas). Aš pasakiau varlei, kad 
mes galėsime įlipti į tą maišą, 
ir j ie nepastebės, kad mes 
dingome iš kišenės. Taip mes ir 
padarėme. Tada mus su tuo 
maišu įmetė į ežerą, ir mes 
pradėjome plūduriuoti. 

Staiga kažkas mus ištraukė iš 
vandens. Tai buvo mūsų dydžio 
geltoni liūtai. Aš paklausiau, 
ku r jie plaukia. Jie atsakė: 
„Mes pamatėme dramblį kitoje 
ežero pusėje. Mes norime jį pa
gauti , padidinti ir suėsti". Aš 
paklausiau: „Kaip padidinsite?" 
— „Mes turime padarę specia
l ius chemikalus, — pasakė 
l iūtas. Varlė turėjo pasiūlymą, 
kad aš jai suleisčiau tuos che
m i k a l u s ir, kad ga l ė tume 
pabėgti ir surasti dramblį. Mes 
ta ip ir padarėme. Varlė augo ir 
augo, kol pasidarė labai didelė. 
Aš užlipau ant jos nugaros, ir 
mes pradėjome plaukti . Mes 
atsidūrėme saloje ir suradome 
dramblį. Liūtai mus dar vis 
gaudė, bet mes mikliai bėgome. 

Įbėgome į miestą, kuriame 
n i e k a s negyveno. Ant 
aukščiausio pastato buvo kopė
čios. Kai mes užlipome ant 
pasta to , liūtai buvo netoli. 
Varlė pradėjo susitraukti , ir aš 
buvau toks la imingas, nes 
kitaip ji negalėtų pro skylę į 
dangų įlipti. Liūtai pradėjo kop
t i kopėčiomis į viršų. Tačiau jie 
nespėjo mūsų pagaut i , nes 
pasiekę patį viršų mes atsidū 

Mergaitė nori išeiti pro duris, 
bet negali,nes durys užrakintos. 
Padėki te mergaitei suras t i 
raktą. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 12 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Užsigeidė, kaip ožka pipirų. 
Lekia kaip velnias su pipirais. 

(Veliuonai Smarkumas). 

sau nosinę... 
Rytą toje pačioje vietoje, kuria 

kunigaikštis kasdieną vaikš
čiojo, sutinka visą būrj vaikų su 
nešvariomis nosimis. Kuni
gaikštis tai pamatęs nusišypsojo 
ir nieko nesakęs praėjo. Vaikai 
šį kartą apsigavo. 

Štai t au pinigas, nusipirk rėme smėlio dėžėje. Šalia manęs 
šokinėjo maža varlytė ir netoli 
gulėjo plastikinis dramblys. AŠ 
apkabinau dramblį, o varlę 
nunešiau į prūdą ir paleidau. 
Daugiau aš niekada neužkasiu 
dramblio smėlyje. 

Kovas Norvi las , 6 sk. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

Į žvejo tinklą pakliuvo žuvis 
— vėžiukas. J i s nori iš tinklo 
pabėgti. Ar jis turi galimybių 
pabėgti? Jei taip, t a i nuro
dykite, kuriais keliais j is turės 
keliauti? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NK. 13 

Pirmojo pasaulinio karo metu 
JAV dalyvavo kare ir siuntė 
savo kareivius į Europos frontą. 
Ka re iv ių gaben imui buvo 
panaudotas ir vienas vokiečių 
la ivas , ,Leviathan". J į ta ip 
pavadino amerikiečiai , bet 
vokiečių buvo ki ta ip vadi
namas. Kas parašys vokiško 
laivo pavadinimą, gaus 5 t. 

GALVOSŪKIS N R . 14 

Mama iškepė dukrelės gim
tadieniui apvalų tortą. Susi
rinko vakare draugių būrelis 
dukrelės pasveikinti. Viso su 
n a m i š k i a i s buvo aš tuoni 
asmenys. Tėvelis trimis peilio 
pjūviais supjaustė tortą į aš
tuonias dalis. Kaip jis galėjo 
taip padalyti? Gal galvosite, kad 
pirmiau perpjovė pusiau, pas
kiau tą pusę uždėjo an t likusios 
pusės ir vėl pjovė. Paskiau dar 
dėjo ir pjovė. Ne. tėvelis ta ip 
nedarė. Gerai pagalvokite ir 
parašykite teisingą atsakymą. 

10 taškų 

GALVOSŪKIS N R 15 

Rimukas yra sveikas berniu
kas. Jo širdis per vieną minutę 
sup laka 96 ka r tu s . Kar t ą 
Rimukas plonai apsirengęs 
išbėgo į šaltą orą. Kitą dieną 
pas i ju to negerai . Per 20 
sekundžių jo širdis suplakė 40 
kartų. Kiek nuošimčių Rimuko 
širdies plakimas padidėjo, kai jis 
pasijuto negerai? 

(5 taškai) 
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